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 :טל אה ניא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא :ןַאדזַאק .ש ח

 2 יי יי טא א א טא רעוא טאג א א אה (1917 -- 1914
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 גירק ןופ סָאַאכ ןיא .1

 -מוא טכַארבעג טָאה סָאװ ,המחלמ-טלעוו יד ןכָארבעגסיױוא זיא 1914 רעמוז

 טָאה סָאד .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע ערעיוהעג

 ןעמעלבָארּפ עיינ ןוא עגַאל רעיינ ַא רַאפ טלעטשעגקעװַא דנוב םעד

 רעשירַאצ רעד ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ טרעקעגרעביא ץלַא טָאה המחלמ יד

 ןענייז ןטנָארפ יד ףיוא .בייהנָא םייב ךיילג ןרָאװעג טלסיירטעצ זיא םישזער

 ןרָאװעג זיא דנַאל ןופ טפַאשטריװ יד .רעטייווצ רעד ךָאנ הלּפמ ןייא ןעמוקעג

 -רַאּפ עמוד רעשהכולמ רעד טימ גנוריגער רעד ןופ ףמַאק רעד .טרעטשעצ

 םידשח יד ,ןזיירק-גנוריגער ןוא ףיוה ןשירַאצ ןיא ןלַאדנַאקס יד ,(טנעמַאל

 -עגנָא טָאה ץלַא סָאד --- עיטַארקַארויב רעד ןופ טייקיאעפמוא יד ,טַארַאפ ןופ

 עכעלדנעש סָאד .עפָארטסַאטַאק-הכולמ ַא ןופ גנורעטנענרעד עלַאטַאפ יד טגָאז

 ןטימ 1916 רעבמעצעד ןיא טשרע טקידנערַאפ ךיז טָאה ןיטוּפסַאר לטיּפַאק

 ןשירַאצ ןופ רעריפרַאפ ןוא ץעוי-לעב םענעברָאדרַאפ ןקיזָאד םעד ןסישרעד

 -ַאילופ ןסעזעג ןענייז עדנַאמָאק-סגירק רעטסכעה רעד ןופ בַאטש ןיא .ףיוה

 עטשלעפעג ,עיצּפורָאק ןוא דחוש .םינדחּפ ןוא םיפנוח ,ןסטכינעגיוט ןוא סעק

 ,םָארַא זיב ןביוא ןופ טשרעהעג ןבָאה סעיצַאניבמָאק-ץנַאניפ

 -טנַארַאפמוא ןַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל

 טלדנַאװרַאפ ןדיי יד טָאה'מ .קיטילָאּפ עקידתונמחרבמוא ןוא עכעלטרָאװ

 עטסכעה יד .ןטנָארפ יד ףיוא ןלַאפכרוד עלַא רַאפ לזאזעל-ריעש םעניא
 זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ייז טָאה יז :זייב סָאדלַא ןיא ןדיי טקידלושַאב טָאה טכַאמ

 ןוא דנַאלרעטָאפ םענעגייא ןופ רעטערַאפ ,ןריטרעזעד ןוא ןענָאיּפש ןענייז יז

 תוילת .סעקינברע ןדיי יד ןופ ןעמונעג טָאה'מ .אנוש ןשטייד םוצ עטפיוקרַאּפ

 -נָא טָאהמ .ןעגנוניישרעד עכעלגעטיגָאט ןעוועג ןענייז ןעגנוסישרעד ןוא

 סעירָאטירעט-ץענערג יד ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןבײרטסױרַא ןביוהעג

 המחלמ רעד ןופ ביײהנָא ןכָאנ םישדח 2 .העש 24 ןופ ךשמב ןוא טלַאװגב

 ,(םיטילּפ) "סעצנעשזעיב ,, ןדיי טנזיוט 80 רעביא ןעוועג עשרַאװ ןיא זיולב זיא

 .ןעמייה ערעייז ןזָאלרַאפ וצ ענעגנואווצעג ןוא רעייפ ןופ ענעפָאלטנַא ןיילַא --

 ,הנויח ןָא ןבילבעג ןוא זָאלמייה ןרָאװעג ןענייז ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה

 עזָאלמייה 211,691 ןטלַאהעגסױא טָאה טעטימָאק:ספליה רעשידיי רעד

 ענעטילעג יד טכַארבעג טָאה סָאד ןרערט ןוא טולב ,קילגמוא לפיוו ,ןדיי

 טינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענעי ךיוא .ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא --- עזָאלמייה

 -ַאב ןוא טקירעדינרעד טליפעג ךיז ןבָאה ,םישוריג יד ןופ טקעריד ןטילעג

 םילובליב ענעדישרַאפ ןוא עצעה רעשיטימעסיטנַא רעשהיח רעד בילוצ טָארד

 ,ןדיי ףיֹוא

 -רַאפ טָאה סָאװ ,ײמרַא עשיסור יד טָאה החיצר רערעדנוזַאב רָאג ַא טימ

 רעשידיי רעקיטרָאד רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ,עניווװָאקוב ןוא עיצילַאג ןעמונ
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 -כינרַאפ ןוא טעװעבַארעג ןעמ טָאה סטוג ןוא בָאה שידיי .גנורעקלעפַאב
 ךיז ןבָאה ןדיי ליפ ,טקיניײּפרַאפ ןוא טקיניירמוארַאפ --- ןעיורפ עשידיי ,טעט
 ךיז ןבָאה ןיוו ןיא ,ןטיבעג עקידתונכס יד ןופ ןפלטנַא ךרוד טעװעטַארעג
 -ַאדוב ןיא עבלעז סָאד ,םיטילּפ ןדיי רענַאיצילַאג טנזיוט 175 זיב ןענופעג
 ,(טנזיוט 70) ןעמהעב ןיא ןוא טשעּפ

 ןופ רידנַאמָאק-טּפױה רעד; : טביירש ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה רעד
 -בַאטש ןייז ןוא שטיוװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ טשריפסיורג ,ײמרַא רעשיסור רעד
 ןעוועג ןענייז שטיװעקשונַאי לַארענעג רעכעלטנייפנדיי רעטנַאקַאב רעד ,ףעש
 -עּפָא-סגירק יד ןופ ןטנגעג יד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד זַא ,טגייצרעביא
 ןופ רָאי סָאדע .."ײמרַא רעד רַאפ הנכס עסיורג ַא רָאפ טלעטש סעיצַאר
 ןופ רָאי ַא ןעוועג זיא (1915) ײמרַא רעשיסור רעד ןופ תולּפמ עטסכעלקערש
 -ַאב רעשידיי רעד רעביא ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רעריפ עריא סָאװ !תונוחצנ'
 רעד ןופ גנוריפפיוא יד טָאה רָאי ןקיבלעז םעד ןופ גנילירפ .גנורעקלעפ

 .."תעגושמ רעדליוו ןופ םינמיס עלַא טַאהעג עדנַאמָאק-טּפױוה רעשירעטילימ

 -עג ןטימ ןעמַאזוצ תולייח עשיסור עטּפַאלקעצ יד ןבָאה 1915 טסוגיױא טניז,

 .עטיל ןוא ןליוּפ ,עיצילַאג ןופ הטילּפ עלענש ןכַאמ ןעמונעג בַאטש-לַארענ

 רעטייוו ןטַאדלָאס עטריזילַארָאמעד יד ןבָאה ןטערטקירוצ רעייז ןופ געוו ןפיוא
 ןיא ןענייז ןעיורפ ןופ גנוקיטלַאװגרַאפ טימ ןעמָארגָאּפ .ןדיי טעװעבַארעג
 -וג רעקסנימ ןוא רענליוו ןופ ךעלטעטש יד ןיא ןעגנַאגעגנָא טסברַאה םעד
 ,(6 ?סעינרעב

 דתב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיא רעד טָאה 1914 רעבמעצעד ןיא

 רעטריזיליױוװצ רעצנַאג רעד וצ :ןעמָאנ ןרעטנוא ףורפיוא ןַא טכעלטנפערַאפ
 המחלמ רעד ןיא םזירַאצ ןופ לָאר עכעלדנעש יד טריזירעטקַארַאכ רע .טלעוו

 -עמָאה ןגייל סָאװ ןשטנעמ עטמיטשעג-שיטָאירטַאּפ ענעי טריקיטירק רע ןוא
 טימ ןעגנירדכרוד ךיז ןוא ןרעוו טריזילַארעביל טעװ םישזער רעד זַא ,ןעגנונ
 יד טימ תוכיראב ךיז טמענרַאפ ףורפיוא רעד .ןעגנובערטש עכעלטייהיירפ
 -ןדיי יד ןגעו טלייצרעד רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל ןתוירזכא
 עכעלרעהפיואמוא יד ןגעוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליוּפ יד ןופ םישוריג
 -ָאטש ןשיליױּפ ןופ לַאפּפָא םעד ןופ ןוא רענלעז יד ןופ לײטנָא ןטימ ןעמָארגָאּפ

 עדנַאגַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא יד טריזילַארָאמעד טָאה ןעמעלַא ייז ,ןומה ןשיט

 ,ןדיירסיוא עטסקיטשינ יד רעטנוא; :טגָאז ףורפיוא רעד .גנוריגער רעד ןופ
 ןעמ טגנעה ןלייטרוא ענייז טיול ןוא ,טכירעג-דלעפסגירק םוצ ןדיי ןעמ טלעטש
 ענעי ןיא ;עגרָאטַאק ףיוא ןוא תומוקמ עטייוו ןיא ייז טקישרַאפ ןעמ ,ןדיי
 ליפא ןעניפעגסיוא טינ ןעק 'ץיטסויי-דלעפ-סגירק יד וליפא ןעוו רעדיוו ןלַאפ
 -בייל עכעלדנעש סיוא ןדיי יד רעביא ןעמ טריפ ,'ןזייווַאב' ןופ ןטָאש ןייק
 ןופ טייצ רעצנַאג רעד ףיוא טָאטש ןופ סױרַא ייז טקיש ןעמ ןוא ןפָארטש
 ָאטינ יאדװַא ןיוש זיא ןקַאזָאק יד ןופ תוירזכא עטעשויעצ יד ןגעוו .המחלמ
 -- ץלַא ןופ ןבױרַאב םיא תוחּפל רעדָא ,דיי ַא ןענעגרהרעד .ןדער וצ סָאװ
 ךיז ןעמענרַאפ ןקַאזָאק יד ןכלעוו טימ ,טרָאּפס ןימ ַא רַאפ ךיז טנכער סָאד
 ; רָאלק זיא גנוריגער רעד ןופ קעווצ רעד, ..."ףָארטש ןוא טלַאהּפָא םוש ןָא
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 ןסַאמ יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,!טַארַאפ' ןשידיי ןגעוו עדנעגעל יד
 -סיורַא זיא סָאװ ,ןטפַאשנדיײל יד ןופ גנוגערפיוא רעטסכעה ןופ טנעמָאמ ןיא
 -רעד רעמ טימ ףרַאד ,אנוש ןכעלרעסיוא ןטימ ףמַאק ןבילוצ ןרָאװעג ןפורעג
 ןוא ןדיי וצ האנש ןטײרּפשרַאפ לובליב-טולב רעלעוטיר רעד רעדייא גלָאפ
 ."גנורעקלעפַאב רעשיסור רעד ןופ ןזיירק עטסטיירב יד ןיא טשרוד"המקנ
 ןוא םזירַאצ םנופ ןרָאצ-סקלָאפ םעד ןדנעװאוצּפָא לטימ ַא יוװ ןעניד ףרַאד יז
 ,ןדיי יד ףיוא ןדנעוו םיא

 עלַא ןופ רעגריב יד, וצ ףור ןסייה ַא טימ ךיז טקידנערַאפ ףורפיוא רעד
 ןופ יירשעגסיוא, רעייז ןעגנערבסױרַא ןלָאז יז -- ?רעדנעל עטריזיליוויצ
 ,(= תוחיצר עדליוו ענייז ןוא טזירַאצ ןגעק ?טסעטָארּפ

 ילוי) טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד
 וועיערוועי םָארגזַאר, ןעמָאנ ןרעטנוא יקסווָאסָאק .לוװ ןופ רושָארב ַא (5
 ןוא שטייד ןיא ךיוא סױרַא זיא רושָארב עבלעז יד ;(שיסור) "יאיסָאר וו
 טקורדעגּפָא טָאה רושָארב רעד ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא .שיזיוצנַארפ
 -רַאפ לַארטנעצ רעד -- דנַאלסור ןיא ןברוח רעשידיא רעד ןעמָאנ ןרעטנוא
 ןיא טָאה יקסווָאסָאק ,(ןטייז 63 ,1915 .י .נ) אקירעמַא ןיא ?דנובא ןופ דנַאב
 םישוריג עלַא ןופ גנובײרשַאב עקידנעלסיירטפיוא ןַא ןבעגעג רושָארב רעד
 תועידי ליפ ןעמונעגפיונוצ טָאה רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןדייל ןוא
 יד טלעוװ רעד רַאפ טקעדעגפיוא ןוא ,עסערּפ רעשיסור ןוא רעשידיי רעד ןופ
 יד טקעדעגפיוא טָאה רע .ןדיי יבגל םישזער ןשירַאצ ןופ ןטײקידתוירזכַא
 יו ,עסערּפ רעקידהאמ-ץרַאװש רעשיסוד רעד ןופ ןצכעביירש עשירעצעה
 ןבָאה סָאװ ,"טַארַאפ ןשידייע ןגעוו עדנעגעל רעד ןופ םעדעפ עמייהעג יד ךיוא
 ,יקרעמַאב וצ יַאדכ זיא סע; .בַאטש-טּפיױה ןשירעטילימ ןיא טניּפשעג ךיז
 טריאוטיטסָארּפ רָאג זיב טָאה עכלעוו ,גנוריגער רעד זַא ,יקסוװָאסָאק טביירש
 רעכלעוו ,סעצָארּפ ןייא ןייק ןכַאמ וצ ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה ,ןטכירעג יד
 עשירעטילימ יד וליפא .טַארַאפ ןשידיי ןגעוו עדנעגעל יד ןקיטעטשַאב לָאז
 ןדיי יד זַא ,זיײװַאב ןייא ןייק וליפַא ןלעטשוצ טנעקעג טינ טָאה; ..."ץיטסוי
 ןבָאה סעבָארּפ ינימ עלַא יד .שזַאנָאיּפש-רעטילימ ןיא טשימרַאפ ןענייז
 ?ָאקסַאיפ ַא טַאהעג

 -ָאס רעדנעלסור רעד וצ ףור ןסייה ַא טימ ךיז טקידנע רושָארב יד
 ןגעק ףמַאק םוצ תוחוכ עריא עלַא ןריזיליבָאמ לָאז יז ,עיטַארקָאמעד:לַאיצ
 ,יקסװָאסָאק .וו טביירש ,דנוב רעד; .גנוריגער רעד ןופ םזיטימעסיטנַא םעד
 ןיא ,ןעגנוגנידַאב עכעלניײשרַאװמוא יד ייב .ךעלגעמ סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה
 ןשיווצ טריזינַאגרָא רע טָאה ,ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז ןדיי יד עכלעוו
 ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה סע .גנוגעװַאב-טסעטָארּפ ַא רעטעברַא עשידיי יד
 ןוא עטיל ןופ םישוריג' יד בילוצ ףוס םוצ זיב טעברַא עקיזָאד יד ןריפוצסיוא
 .רעביוא ןטסכעה םעד ןופ ןלעפַאביַאמ יד בילוצ ןוא טנגעג רעשיטלַאב
 רעקרַאפ םעד ןסירעגרעביא ןצנַאגניא יװ טעמכ ןבָאה עכלעוו ,רידנַאמָאק
 עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ."םוחת ןופ ןטקנוּפ-טּפיױה יד ןשיווצ
 ,רושָארב סיקסווָאסָאק ןופ ןלייט טקורדעגרעביא טָאה עסערּפ
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 גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס יד 2

 חמחלמ יד ןוא

 ןעייר יד ןיא תוחומה-לובליב ַא ןעמוקעג זיא גירק ןופ בייהנָא םייב ךיילג
 ןוא םזיטָאירטַאּפ .גנוגעוװוַאב רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 עשטייד ןופ רעגָאז-טרָאװ ,ןסַאמ-רעטעברַא עטיירב טּפַאכרַאפ ןבָאה םזיניוװָאש
 ןסיורג םעד ןיא; ןלעוװ ןוא ןפרַאד ייז זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 טעוװ עכלעוו ,טײקרעפּפאט ַאזַא טימ ןגָאלש ךיז םזירַאצ םעד ןגעק ףמַאק
 .עבלע-טסָא ןופ סרעקנוי יד רַאפ טינ .ןעמעשרַאפ רענגעק ערעזנוא עלַא
 -ןסַאלק-יירד רעד רַאפ טינ ,עיזַאושזרוב רעשיטסילַאירעּפמיא רעד רַאפ טינ
 -רעכיז רעד רַאפ רָאנ ,קיטילָאּפ-רעכואוו-לָאצ רעד רַאפ טינ ןוא םעטסיס-לַאװ
 רַאפ ןוא סַאלק-רעטעברַא םנופ טפנוקוצ רעד רַאפ ,טַאמיײה רעד ןופ טייק
 רעזייב רעטלַא רעד ןעוועג ךָאד זיא םזירַאצ רעד .?עּפָאריײא ןופ טייהיירפ רעד
 -סור ןופ ןוחצנ .עּפָארײא ןיא גנולקיװטנַא רעכעלטייהיירפ רעדעי ןופ טנייפ
 ,+ סַאלק-רעטעברַא ןופ ןוא עּפָאריײא ןופ גנוטכינרַאפ טײטַאב טלָאװ דנַאל

 ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענייז ןטסילַאיצָאס עשילגנע ןוא עשיזיוצנַארפ ךיוא
 "נָא ןיא עבלעז סָאד .ןעגנומיטש עשיטָאירטַאּפ-שיטסיניוװָאש עבלעז יד ןופ
 יד ןרָאװעג זיא "ןדירפ גרוב, ,עּפָאריײא ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערעד
 -גירּפ יד יירטעג ןבילבעג ןענייז ןטייהרעדנימ רָאנ ,ןטסילַאיצָאס בור ןופ גנוזָאל
 ,טייהרעמ רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג ןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןּפיצ
 יד ךָאנ טצנַאטעגכָאנ ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה "דנוב-יירד; םנופ רעדנעל יד ןיא

 -סגנואיײרפַאב, יד ןגעוו טדערעג ןבָאה ,סרעקידייטרַאפ-הכולמ עכעלרעגריב
 ירד יד ןופ ?עיסימ-טייהיירפ, רעד ןגעו ,המחלמ רעד ןופ "ןבַאגפיוא
 -ָאד יד ןבָאה קירעיורט רָאג ,(דנַאלסור ןוא דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ) רעדנעל
 :ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור עסיוועג ןופ ליומ ןיא ןעגנולקעג דייר עקיז

 ןוא םישזער ןשירַאצ ןופ "תובוט-תולעמ/, יד טסואוועג טוג ךָאד ןבָאה יז
 ,טרפב גירק ןיא ןטײקמַאזיורג ענייז

 -לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנוניימ ענעדישרַאפ
 ירעטקַארַאכ ױזַא טָאה יקסווָאסָאק רימידַאלװ .גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעד
 ,ןערטנעצ ייווצ יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,המחלמ רעד וצ גנולעטש יד טריז
 רעדנעלסור רעד ןיא טעדליבעגסיוא רעירפ רָאי עכעלטע טימ ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןוא ?טעטימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָאק רענײמעגלַא רעד -- עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 :טעטימָאק-לַארטנעצ רעשנינעל רעד

 ןיא טקירדעגסיוא טעטימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָא רעד טָאה טקנוּפדנַאטש ןייז
 -ַאהנעּפָאק רעד וצ טלעטשעגוצ טָאה רע סָאװ ,עיצַארַאלקעד רעלעיצעּפס ַא
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 יד זַא ,טלַאה רע .1915 רַאונַאי ןופ ץנערעפנָאק רעשיטסילַאיצַאס רענעג
 ץנערוקנָאק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא המחלמ
 -טינ רַאפ רע טנעקרענָא טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןוא ,תוכולמ ענלצנייא ןשיווצ
 -טנַארַאפ רעקיניו זיא רעוו ןוא רעמ זיא רעוו ,םעד ןגעװו עגַארפ יד קיטכיוו
 .עפָארטסַאטַאק רעד רַאפ ךעלטרָאװ

 -ָאס ןוא עיטַארקָאמעד רעד ןופ טירשרָאפ םעד ןדניברַאפ ןעמ ףרַאד יצ
 -קַאט עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ךיוא אלימב ןוא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ
 רענעי רעדָא רעד ןופ הלּפמ רעדָא ןוחצנ םעד טימ ,יזָאנגָארּפי םעד טימ קיט

 -סנָאיצַאזינַאגרָא רעד ףיורעד טרעפטנע ,ןיינ ? המחלמ יד ןריפ סָאװ עיצילַאָאק
 ןעמ ביוא :ָאטינ טנורג םוש ןייק זיא וצרעד ,טינ ןעמ רָאט סָאד ,טעטימָאק
 תבוטל ןייז טעװ דנַאלשטייד רעביא דנוב-יירד םעד ןופ גיז רעד זַא ,טגָאז
 זַא ,ןזיוװַאב וצ רעװש טינ ךיוא זיא ,טייהשטנעמ רעד ןופ סערגָארּפ םעד
 יד זַא ,וצרעד ןעגנערב ןעק דנַאלשטײד רעביא דנַאלסור ןופ גיז רעד
 -ייא רעד געוו ןיא ןלעטש ךיז ןוא ןרעוו טקרַאטשרַאפ לָאז עיצקַאער עשיסור
 רעיײרפַאב יד ןגעק סױרַא רעבירעד טערט רע .עיטַארקָאמעד רעשיאעּפָאר
 ."הרות רעייז ןוא

 המחלמ רעד וצ גנולעטש ריא טרילומרָאפ טָאה עיצקַארפ עשנינעל יד;

 ןיא סױרַא ןביג סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,'טַארקָאמעד-לַאיצָאס' ןַאגרָא םעד ןיא
 ,טריטָארקנַאב טָאה ,עּפורג יד טרעלקרעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעד .דנַאלסיוא
 םעד ןפורעג ןבָאה' תוכולמ-טּפיוה עשיאעּפָאריײא יד ןופ ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד

 -מיא יד ןופ עיציזָאּפ רעד טימ עיציזָאּפ ןייז ןצלעמשרַאפ וצ סַאלק-רעטעברַא
 -ַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ רעריפ יד .'ןעגנוריגער עשיטסילַאירעּפ
 -סולפנייא יד ,!םזילַאנָאיצַאנ ןפיוא םזילַאיצָאס םעד ןטיברַאפ ןבָאה' לַאנָאיצ
 ןופ ןענַאגרָא עטסדנטיײידַאב יד ןוא טַאירַאטעלָארּפ םנופ רעייטשרָאפ עכייר
 ףיא ןעייטש עּפָאריײא רעקיטציא רעד ןיא עסערּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד
 ןשיטסילַאיצָאס ַא ףיוא טינ רעבָא ,ןלַארעביל ןוא ןזַאושזרוב-שיטסיניװָאש ַא/

 ,דעג ,יקסטוַאק יוװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא םנופ רעקיטערָאעט יד .!טקנוּפדנַאטש
 טסיניװָאש-לַאיצָאס' סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה עדלעװרעדנַאװ ,ווװָאנַאכעלּפ
 יד' ,'םזיטָאירטַאּפ ןזַאושזרוב םעד תבוטל תושרד עניימעג' ןטלַאה ןוא
 םדוק טלַאפ םוילַאיצָאס םעד ןצומשַאב םעד טָא רַאפ טײקכעלטרַָאװטנַארַאפ
 עטסקרַאטש יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשטייד יד ףיוא לכ

 ,(+?,'לַאנָאיצַאנרעטניא םניא ײטרַאּפ עטסכיירסולפנייא ןוא
 םערטסקע ןַא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור יד ןשיװצ ךיוא ןעוועג

 ,ָאלסַאמ .ּפ ,וָאנַאכעלּפ .ג : לגילפ-סגנוקידייטרַאפ רעשיטָאירטַאּפ ,רעטכער
 .ערעדנַא ןוא יקסניסקעלַא ,ווָאסערטָאּפ .א

 רעד וצ גנואיצַאב רעד ןיא ןעגנוטכיר-טנורג יירד יד ןעוועג ןענייז סָאד
 ןעגנוריסנַאוינ ענעדישרַאפ ןעוועג רעבָא ןענייז גנוטכיר רעדעי ןיא .המחלמ
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 ןעמעלבָארּפ-המחלמ יד ןוא דנוב רעד 33

 רעוט עשידנוב יד ןעמעלבָארּפ-המחלמ יד ןגעוו טכַארטעג ןבָאה ױזַא יו
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ןטלַאהעג ךיז טָאה ױזַא יו ? רעביירש ןוא

 ?דנוב
 -לַארטנעצ םייב גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1914 רעבמעוװָאנ ןיא

 םוצ גנואיצַאב (1 :ןטקנוּפ יירד טלדנַאהַאב טָאה'מ ואוו ,דנוב ןופ טעטימָאק
 ,ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא (3 ,ןעמָארגָאּפ-ןדיי עשירעטילימ יד (2 ,גירק

 עיצַארַאלקעד ַא טכעלטנפערַאפ ןוא טעברַאעגסיױא טָאה גנוטַארַאב יד
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,המחלמ רעד ןגעוו

 ןופ תוביס יד ןופ זילַאנַא ןטימ ךיז טמענרַאפ עיצַארַאלקעד יד .דנוב ןופ

 -נָא טרעװ סע .סַאלק-רעטעברַא םנופ עגַאל רעשיגַארט רעד ןופ ןוא גירק
 ךורבסיוא ןיא קידלוש ןענייז םידדצ עקידנריפ-גירק עדייב זַא ,ןזיוועג
 -נריטסיזקע רעד ןופ תודוסי יד ןיא ןקעטש תוביס עריא ןוא המחלמ רעד ןופ
 ,גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעקיד

 -לופ םעד טריזילַאנגיס ,עיצַארַאלקעד יד טגָאז ,המחלמ עקיטציא יד,

 -לעזעג רענרעדָאמ רעד ןופ תודוסי-טּפיוה יד ןופ ךורבנעמַאזוצ ןקידנעטש
 ןסיוו טעװ סַאלק-רעטעברַא רעד, ..."גנונעדרָא רעשהכולמ ןוא רעכעלטפַאש
 -יטנייה רעד ןופ תודוסי יד ןופ גנולסיירטעצ עקיזָאד יד ןצונוצסיוא ױזַא יו
 רעבָא .לַאעדיא ןייז ןכעלקריוװרַאפ רעכיג ןופ ןסערעטניא יד ןיא גנונעדרָא רעק
 ַא ןכַאמ ןעימַאב ךיז םזילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףרַאד לכ תישאר

 ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא קידנקירד .גנוסיגרַאפ-טולב רעקיטציא רעד וצ ףוס
 רעד ןיא ליײטנָא ןעמענ סָאװ ,רעדנעל עלַא ןופ ןעגנוריגער יד ףיוא ןפוא

 סָאװ ,ןעגנוגנידַאב-םולש עכלעזַא ןכיירגרעד וצ ןעימַאב ךיז רע טעװ ,המחלמ
 -טלעוו עכלעזַא ןרזחרעביא טינ ךיז ןלעװ רעמ זַא ,עיטנַארַאג ַא ןייז ןלָאז

 ןוא ןעגנוגנידַאב-םולש יד רעטייוו טריזילַאטעד עיצַארַאלקעד יד .,"תוטיחש
 -נבערטש; :עגַאל רעשידיי רעד טעמדיוועג ץַאזּפָא ןַא טימ ךיז טקידנערַאפ יז
 םיאנת עלַאמרָאנ ןוא עטסעפ המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ ןלעטשוצנייא קיד

 -רעטניא רעד ףרַאד ,רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאּפ
 רעדנוזַאב רָאג טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןעקנעש טַאירַאטעלָארּפ רעלַאנָאיצַאנ
 ןוא עינעמור ןוא דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעכעלרעדיוש רעד ףיוא

 -רעגריב רעקידנעטשלופ ןופ גנורעדָאפ עקידנעטשבלעז ַא ןלעטשסױרַא
 ,(*"ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײילג רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעכעל

 -עמ ַא טימ ןדנעװ וצ ךיז ןסָאלשַאב ךיוא טָאה גנוטַארַאב עשידנוב יד
 -ןדיי יד ןגעוװ --- סעיצקַארפ-טנעמַאלרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא וצ םודנַארָאמ

 ,טריזינַאגרָא טכַאמ עשירעטילימ יד סָאװ ןעמָארגָאּפ
 רעוט עשידנוב ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא 1915 רעמוז
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 גנוטַארַאב יד .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןפורעג ,טעטש לָאצ ַא ןופ
 -ספליה רעד וצ ןוא המחלמ רעד וצ גנואיצַאב ןגעוו עגַארפ יד טלדנַאהַאב טָאה
 טײקיטעט-ײטרַאּפ רעד ןגעוו ךיוא יװ ענעטילעג-המחלמ יד רַאפ עיצקַא
 דנב רעד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה גנוטַארַאב יד .םישזער-המחלמ ןרעטנוא
 ,סעיצוטיטסניא-ספליה עכעלטפַאשטריװ ענעגייא רעטרע יד ףיוא ןפַאש ףרַאד
 ענײמעגלַא יד ןיא ךיז ןקילײטַאב טשינ ןוא קידנעטשבלעז עיצקַא יד ןריפ
 ,ןטעטימָאק-ספליה עכעלרעגריב

 ,יַאמ ןט1 םוצ דנוב ןופ ,ק .צ ןופ ףורפיוא ןַא סױרַא זיא 1915 לירּפַא ןיא
 ,ןטכיזסיוא ןוא תוביס עריא ,המחלמ רעד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא טיג ףורפיוא רעד
 ידע. :לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןיא עגַאל רעד ןגעוו ךיוא טדער רע
 -רַאפ טונימ רעטשרע רעד ןיא ךיז ןבָאה רעריפ ערעייז ןוא ןסַאמ-רעטעברַא
 ןטימ ןסַאלק עזַאושזרוב יד טימ ןעמַאזוצ ןסיירטימ טזָאלעג ךיז ןוא ןריול
 -ןימעג ַא ןוא עיציזָאּפ רעקיצנייא ןייא טָאטשנָא .םזיניוװָאש ןופ םָארטש
 ענעדישרַאפ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעפטנע ןעמַאז
 ,עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ןגעוו סעירָאעט עטכַארטעגוצ
 יד ךשמב לָאמ ןטשרע םוצ .רעדנעל עקידנריפ-המחלמ יד טיול טלייטעצ
 יד ןרָאװעגנָא לַאנָאיצַאנרעטניא רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי 0
 ,"?ןלייט ערעדנוזַאב ףיוא ןטלָאּפשעצ ךיז טָאה ןוא ךַארּפש עמַאזניימעג

 ןלעװ ןסַאמ-רעטעברַא יד זַא ,גנוגייצרעביא יד סיוא טקירד ףורפיוא רעד
 ןכַאמ ןלעוװ ןוא םזיניוװָאש ןוא זָאכיסּפ ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ ןרעטכינסיוא ךיז
 -רעד טרעוו סע .,ןָא ןיוש ךיז ןקרעמ םעד ןופ םינמיס .ןדירפ-גרוב םוצ ףוס ַא
 רעטניה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל םיעותעת-םישעמ יד ןגעוו טלייצ
 רעד ןגעק ףמַאק רעד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו סע ןוא ןטנָארפ-גירק עשיסור יד
 ןיא ןבעל ןופ עגַארפ ַא רעטעברַא עשידייא יד רַאפ זיא עיצקַאער רעשירַאצ
 ?טרָאװ ןופ ןיז ןטושּפ

 -ָארּפ רעדנעלסור ןופ ןבַאגפיוא יד ןגעוו ףורפיוא רעד טדער רעטייוו
 ןט1 ןופ גָאט ןיא -- טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ סרעדנוזַאב ןוא טַאירַאטעל
 ,המחלמ-רעדירב רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא רָאי סקיטנייה רָאפ טמוק סָאװ ,יַאמ
 ,המחלמ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןופ ןעגנוזָאל יד סױרַא טלעטש ףורפיוא רעד
 טקידנערַאפ רע .םולש ןסילש ןוא ןעננוסיגרַאפ-טולב יד ןלעטשּפָא
 יד ןבעל לָאז !המחלמ רעד טימ רעדינ; :ןפורסיוא יד סימ ךיז
 -ויא יד ןבעל לָאז !האנש רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ רעדינ !ץילימ-סקלָאפ
 -עד יד ןבעל לָאז !םזירַאצ ןטימ רעדינ !טּפַאשרעדירב עלַאנָאיצַאנרעט
 -ָאס רעד ןבעל לָאז !םזילַאטיּפַאק ןטימ רעדינ !קילבוּפער עשיטַארקָאמ
 .(* 7! םזילַאיצ

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא יקסווָאסָאק .וו ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא ךיוא
 -ילימ-יטנַא ןוא עשיטסיניװָאש-יטנַא ,עשיטסילַאנָאיצַאנטנַא עבלעז יד
 יד, ןַא ,טקנופדנַאטש םעד טקידיײטרַאפ טָאה רע .גנולעטש עשיטסירַאט
 ןיײלַא יז סָאװ ,המחלמ רעד ןליצ ןייק ןלעטש טינ ןעק עיטַארקַאמעד-לַאיצַאס
 ןופ עילַאנַאכקַאװ עדליוװ יד זַא גנונעפָאה יד סיוא טקירד רע ..."טינ טריפ
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 רעד זיב ןקיטסעפרַאפ וצ ךיז טימַאב סָאװ ,עיצקַאער רעשיטסירַאצ רעד

 ַאנָאיצַאנ-שיטימעסיטנַא ןשירַאברַאב ןטלַא םעד עפוטש רעכעלגעמ-םערטסקע

 ,לּפעג ןשיטָאירטַאּפ םעד ןגָאירעדנַאנַאפ ףוס לכ ףוס טעװ ,סרוק ןשיטסיל

 -רַאפ טעוו ןוא ןטסילַאיצָאס עשיסור לייט ַא ןופ ּפעק יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ

 "עג רע טָאה לקיטרַא ןרעסערג ַא ןיא ."סעיזוליא !עשירעיירפַאב' ערעייז ןגָאי

 "רעד ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאירעּפמיא םעד ןזיוו

 ,ןליצ עשירעיירפַאב עריא ןגעוו עדנעגעל יד לדניווש ןטסערג ןרַאפ טרעלק

 ןופ רעמ סָאװ ןיא טָא --- יקסוװָאסָאק טביירש -- םולש רעקידנרעױדגנַאל ַא,

 םעד ןופ .טנייה ךיז טקיטיונ גנוגעװַאב-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ץלַא

 -סױרַא ןפוא ןטסנדײשטנַא ןפיוא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ףרַאד טקנוּפדנַאטש

 ךיז ןיא טגָארט עיסקענַא עדעי לייוו ,סעיסקענַא זיא'ס עכלעוו ןגעק ןטערט

 "טנַא ןוא ןעגנונעּפָאװַאב עקידרעטייו וצ טריפ ,שנַאװער ןופ קנַאדעג םעד

 ןוא סעיצַאקילּפמָאק עשירעקלעפ-ןשיװצ עיינ ןופ לדנרעק ַא ךיז ןיא טלַאה

 ףוס ןרעלענש סָאװ םוצ ןבערטש --- זיא עבַאגפיוא רעזנוא, ..."תומחלמ עיינ

 רעקיזָאד רעד וצ .סעיסקענַא ןָא םולש ַא ןסילש םוצ ןוא המחלמ רעד ןופ

 .('"ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןייז םיכסמ ןענעק ןלעװ םולש ןופ לומרָאפ

 דוסי ַא יװ דנַאלרעטָאפ ןופ גנוקידייטרַאפ, .נ .א גנולדנַאהּפָא ןַא ןיא

 -סיוא םוצ (ןעגיָאק הנוי) וואנָאי טמוק *קיטקַאט רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס ןופ

 -ַאנרעטלַא רעדנַא ןייק ןייז טינ ןעק עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד רַאפ זַא ,ריפ

 ַא יװ גנוקידיײטרַאפ-דנַאלרעטָאפ ןופ ּפיצנירּפ רעד רעדָא; :ַאזַא רָאנ יו וויט

 רעד -- רעירפ יװ ןביילב ףרַאד דוסי רעד רעדָא ,קיטקַאט רעד ןופ דוסי

 טימ ןעמַאזוצ רעדָא .טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוא ףמַאק-ןסַאלק

 דָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטימ ןעמַאזוצ רעדָא ,עיזַאושזרוב רעלַאנָאיצַאנ רעד

 יד רעדָא -- ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא עיצַאנ רעד ןופ ןסערעטניא יד ,טַאירַאטעל

 -לַאיצָאס רעד רַאפ רעבָא ,טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןסערעטניא

 -לעפ עלַא ןופ סַאלק-רעטעברַא ןופ לרוג רענײמעגלַא רעד' זיא עיטַארקָאמעד

 " 'עיצַאנ ןייא ןופ ןסַאלק יד ןופ לרוג רענײמעגלַא רעד יוװ רעקיטכיוו רעק

 ,(* (רעלדַא ךירדירפ ןופ רעטרעוו)

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנולעטש יד ױזַא טריזירעטקַארַאכ ללימ ןַאשזד

 ןענייז סע? : עגַארפ-המחלמ רעד ןיא ןטסידנוב עקידנריפנָא יד ןופ ןוא דנוב ןופ

 -יורג ַא ןיא טשינ ,תמא ,ןטנעמעלע ענעדישרַאפ 'דנוב' ןיא ןעוועג ךעלריטַאנ

 קיטקַאט רעד ןופ ןוא המחלמ ןופ עגַארפ רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,לָאצ רעס

 יַאפ ךיז המחלמ רעקיזָאד רעד ןיא ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ

 יָאק ןלַארטנעצ ןופ גנולעטש רעד טימ םיטרּפ עקינייא ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאנ

 -עגּפָא 'דנוב' ןופ .ק .צ רעד טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא ןוא לעיציּפָא .טעטימ

 סָאד ןקידיײטרַאפ' ןופ ןוא 'תודחא רעלַאנָאיצַאננ ןופ קנַאדעג ןדעי ןפרָאװ

 -רעטניא ןופ טסייג םעד ןיא טעברַא ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא זיא ןוא ,!דנַאל

 -ייווצמוא רע טָאה דלַאװרעמיצ רַאפ םישדח ףניפ טימ ןיוש; ...?םזילַאנָאיצַאנ

 -המחלמ יד ןופ רעגַאל ןיא ןענַאטשעג טשינ זיא רע זַא ,טקיטעטשַאב קיטייד

 עלַא יו ,טריטנעירָא ךיז טָאה רע זַא ןוא ןטסילַאנָאיצַאנ-ָאענ ןוא ןטָאירטַאּפ
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 ןיא זַא ,טנָאמרעד ללימ ןַאשזד ..."םזילַאנָאיצַאנרעטניא .ןןפיוא ,רעירפ לָאמ

 יד ןיא ןוא ,1915 ,דנוב ןֹופ .ק .צ .ןופ ףורפיוא-יַאמ 1 ןטנַאמרעדנביױא םעד
 זיא עפַארטסַאטַאק-טלעוװו יד; זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו ןפורפיוא עקידרעטעּפש
 רעקיניזמוא ריא טימ גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא
 ןיא טרילומרָאפ ןרעו םולש רַאפ ףמַאק ןיא ןעגנוזָאל יד; ..?ץנערוקנָאק

 -ַאנ ןגעק :דדנַאלסור ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ טסייג ןלענָאיצידַארט
 םזירַאצ ןגעק ,טייקכעלרעדירב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רַאפ ןוא האנש רעלַאנָאיצ

 םעטסיס ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןגעק ,קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא רַאפ ןוא
 ,('"?םזילַאיצָאס רַאפ ןוא -- גנוקירדרעטנוא ןוא עיצַאטַאולּפסקע ןופ

 ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ ןָאדנָאל ןיא זיא 1915 רַאורבעפ ןט14 םעד
 ץנערעפנָאק עקיזָאד יד ,"דנוב-יירד, םעד ןופ רעדנעל יד ןופ ןטסילַאיצָאס ןופ
 .תודוס טימ טליהעגמורַא ןעוועג זיא ןוא טיירגעגוצ זעיצנעדנעט ןעוועג זיא
 טָאה ןטייהרעדנימ .צַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ .צָאס יד ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעדנעלסור יד

 ןוא ?טעטימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָא, ןופ רעייטשרָאפ יד רעבָא ,ןדַאלעגנייא טינ ןעמ
 -עפנָאק רעד וצ ןדלָאמעג ךָאד ךיז ןבָאה ?טעטימָאק-לַארטנעצ, ןשינינעל ןופ
 ןעוועג ןענייז ,ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,סעיצולָאזער יד .ץנער
 עשיסור יד ..וזַאא ןוחצנ ןלופ ןזיב ,ףוס ןזיב המחלמ :גנוזָאל ןרעטנוא

 ,טייהרעמ רעסיורג רעד ןופ גנולעטש רעד ןגעק ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעייטשרָאפ
 רעד .טקידנערַאפ ךיז טָאה יז רעדייא ךָאנ ץנערעפנָאק יד טזָאלרַאפ ןבָאה
 -ימָאק ןשידנעלסיוא ןופ גנודלעמ ַא ןיא ןוא ןעמוקעג טינ הליחתכל זיא דנוב
 -נָאק יד סָאװ סָאד, ,ןסולשַאב יד ןופ טצענערגעגּפָא ךיז רע טָאה דנוב ןופ טעט
 ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,סעיזוליא עשירעיײרפַאב יד טרינָאיצקנַאס טָאה ץנערעפ
 -טסואווַאבנסַאלק םעד ןעלקנוטרַאפ ןפלעהוצ קרַאטש רָאג זומ ,המחלמ רעד טימ
 -נעט עשיטסילַאירעּפמיא יד ןקרַאטשרַאפ וליפא ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןייז

 ןעגנורעדָאפ יד טימ םכסה ןיא טשינ ןסולשַאב עריא ןענייז ללכב, ..."ןצנעד
 ךָאנ דלַאב טָאה ,?טײקשירַאדילָאס רעשירַאטעלָארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ

 ןיא דנב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טרעלקרעד ץנערעפנָאק רעד
 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעייטשרָאפ יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה ץנערעפנַאק רעד

 ,(דנַאלסור ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןיא ןעײטרַאּפ

 רעוט ןוא ןטסיצילבוּפ עשידנוב יד רַאפ טלעטשעג טָאה המחלמ יד
 ןופ .קלָאפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד ןיא :ןעמעלבָארּפ עשידיי-ןייר ךיוא
 ןוחצנ רעד ןשטנואוועג ןעוועג טלָאװ יצ ןבעל ןלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןשידיי
 -עגנָא ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו ? םזירַאצ ןשיסור ןרעביא דנַאלשטיײד ןופ
 סָאװ ,עסַאמ עטקַאּפמַאק עסיורג ַא דנַאלסור ןיא טעדליבעג ןדיי ןבָאה ןביוה
 -רַאפ ןוא קיניזטסואווַאב-לַאנָאיצַאנ ,טריזינַאגרָא ךעלטפַאשלעזעג ןעוועג זיא

 הנכס עסיורג ַא ןעוועג טשינ דנַאלשטייד ןופ ןוחצנ רעד טלָאװ יצ .טקיטסעפ

 רעד ףיוא טָאה (שרעה .ל .ּפ) ןַאמביל .ּפ ? קלָאפ ןשידיי ןרַאפ קילגמוא רעדָא

 -סערג יד ןעוו; .הנכס צסיורג ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ,ָאי :טרעפטנעעג עגַארפ
 ,הבולמ רעדנעלסור רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןערטנעצ עט
 וצ ןייגרעביא ןלָאז -- רע טביירש -- עינרעבוג רעװָאקירטעיּפ ןוא עשרַאװ
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 -עד ,ךיירטסע וצ ןייגרעביא ןלָאז ןלױּפ ןופ ןלייט ערעדנַא ןוא דנַאלשטייד
 ,גנורעקלעפַאב עשידיי לייט רענעי .ןצנַאגניא רָאג עגַאל יד ךיז טייב טלָאמ
 טריזינַאמרעג ןכיג ןיא רָאג קפס ילב טעװ ,ןסיירּפ וצ ןלַאפנײרַא טעװ סָאװ
 רעטסערג רעד .'ןביולג ןשיאזָאמ ןופ ןשטייד' ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ,ןרעוו
 -ַאנ ןיא טרַא ַאזַא ףיוא טעװ עּפָאריײא-חרזמ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ רטנעצ
 ןביילב טעוו סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ןייגרעטנוא ןיז ןלערוטלוקילַאנָאיצ
 רשפא ןוא לטירד ַא ףיוא רעפעגמוא ןרעװ טרענעלקרַאפ טעוװ ,דנַאלסור ייב
 רענילָאװ ,רענדָארג ,רענוװָאק ןופ ןלייט ךיוא ןסײרּפָא לָאז עמ ביוא) רעמ ךָאנ
 ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ טייקיאעפ-דנַאטשרעדיװ יד .(סעינרעבוג רעילָאדָאּפ ןוא
 ןָא טעװ ,גנורעקלעפַאב רעדנסקַאװ-שַאר ריא טימ ,הכולמ רערעיוהעגמוא רעד
 טעוו עּפָאריײא-חרזמ ןיא קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ .ןרעװ טכַאװשענּפָא ךרע ןַא
 ןטלָאװ ,ןייגוצרעטנוא ןצנַאגניא רַאפעג עטסנרע יד ןסקַאװסיױא טרַא ַאזַא ףיוא
 טלָאװ ןַאד ,גנוקיטכערַאבכײלג עכעלרעגריב זילב טכוזעג ןדיי רַאפ רימ
 -נעלסור ןקיטרעוונגעק םעד ןופ : ןשטנואוועג יוװ ןעוועג ןוחצנ סדנַאלשטייד
 ַא ,דנַאלשטייד ןיא גנוקיטכערַאבכיילג ןעמוקַאב לייט ןייא טעוװ םוטנדיי רעד
 ןלעװ ,דנַאלסור ןיא ןביילב ןלעוװ סָאװ ,יד ןוא .ךיירטסע ןיא -- רעטייווצ
 ליפ ַא ןיא ןייז ןלעוװ ייז לייוו ,רַאפרעד עקַאט ,'סעוװַארּפ' ןעמוקַאב רעכיג ךיוא
 ,קלָאפ עשידיי סָאד טכַא ןיא רעבָא רימ ןעמענ .טציא יװ לָאצ רערענעלק
 טייהרעקידעבעל סע טלָאװ דנַאלשטייד ןופ ןוחצנ רעד זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ןַאד
 ."ןעיירד ףיוא ןטינשעצ

 ריא טייז רעכלעוו ןופ, :ריפסיוא םוצ ןַאמביל טמוק רעבירעד ןוא
 יד ןיא :רעקיבלעז רעד דימת זיא רעפטנע רעד ,עגַארפ רעד וצ וצ טינ טייג
 ןופ ,םזירַאטילימ םעד ןטכינרַאפ ןופ ,ןדירפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןסערעטניא
 רעיירפ רעד ןופ ,גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ,עיטַארקָאמעד רעד
 -- טרפב קלָאפ ןשידיי םנופ ןוא ללכב רעקלעפ ערענעלק יד ןופ גנולקיװטנַא
 ,(:* ?ץטגיזַאב ןָא ןוא רעגיז ןָא ןקידנע ךיז המחלמ יד ףרַאד

4 
 לא א

 ַא ןעוועג רעדיוו זיא ךורבסיוא-המחלמ םעד ברע רָאי רָאּפ עטצעל יד
 טייצ רערעווש רעד ךָאנ גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ גנובעלפיוא עסיוועג
 ,גנוקריוו עלַאטַאפ ַא טביאעגסיוא רעבָא טָאה המחלמ יד .עיצקַאער ןופ

 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטכַא רעד טמיטשַאב ןעוועג זיא 1914 טסוגױא ףיוא
 -יירגוצ עלַא ,ךיירטסע ,ןיוו ןיא ןרעוװ ןטלַאהעגּפָא טלָאזעג טָאה רע .דנוב
 ןיוש ןענייז ןטַאגעלעד לייט ַא ןוא טריפעגכרוד ןעוועג ןיוש ןענייז ןעגנוט
 םעד טרעטשעצ טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד .דנַאלסיױא ןיא ןעוועג
 ןגעומוא ךרוד ןוא ןטייקירעװש עסיורג טימ סָאה ןטַאגעלעד יד .ןַאלּפ
 ןבילבעג טייצ ַא ןענייז עקינייא .דנַאלסור ןיא ןעמוקוצקירוצ ןבעגעגנייא ךיז
 ,דנַאלסיױא ןיא ןקעטש

 עשידנוב ןופ ןטסערַא עילַאװכ עיינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה דנַאלסור ןיא
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 ןופ רעדילגטימ עקינייא ןעוועג ךיוא ןענייז עטריטסערַא יד ןשיווצ .רעוט

 ינַאגרָא יד ןופ ןסירעגסױרַא טָאה עיצַאזיליבָאמ יד .טעטימָאק-לַארטנעצ

 -סיוורַאפ-המחלמ יד ,רעדילגטימ ןוא רעוט עוויטקַא ןופ לייט ןסיורג ַא סעיצַאז

 ,טשער יד ןוטעג ןבָאה ןדיי ןופ םישוריג ןוא ןעגנוט

 רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןעגנורעטשעצ עלַאפָארטסַאטַאק יד ךָאנ

 יַאמ רעטשרע רעד .ךיז וצ ךעלסיב וצ גנוגעװַאב עשידנוב יד טמוק ,המחלמ

 ,טגנערב רעקירָאטסיה רעשיטעווָאס ַא .גנובעלפיוא עשּפיה ַא ןיוש טפערט 5

 עכלעזַא ,ןלַאירעטַאמ-עירעמרַאדנַאשז ןוא -וויכרַא ענעדישרַאפ ןופ טנורג ןפיוא

 רעד טָאה וועיק ןיאק .טעברַא רעשידנוב רעטבעלעגפיוא רעד ןגעוו תועידי

 עיצַאמַאלקָארּפ ַא טזָאלעגסױרַא 1915 רַאונַאי ןטפ םעד ידנוב' ןופ טעטימָאק

 רעד ןופ טסערַא םעד ןוא המחלמ רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא טימ שידיי ףיוא

 ָאדק עמוד ענעװטסרַאדוסָאג ןיא) ?עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןענייז סע ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב טעברַא ןַא טריפעג ךיוא ךיז טָאה

 ןענייז םלעכ ןיא ןוא רימָאטישז ןיא .ךעלזיירק-רעטעברַא עכעלטע ןעוועג ךיוא

 -לַארטנעצ םנופ סעיצַאמַאלקָארּפ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ 1915 יַאמ ןטשרע םעד

 ןיא .המחלמ רעד ןגעק ןטערטוצסױרַא ףור ַא טימ 'דנוב' ןופ טעטימָאק

 ןיא .גנולמַאזרַאפ ַא ןרָאװעג טריטסערַא 1915 לירּפַא ןט4 םעד זיא קסניווד

 ײטרַאּפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע .ויטקעלָאק ַא קיטעט ןעװעג זיא ענליוו

 זַא .ךעלזיירק יד ןיא טעברַא ןַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 ןרָאװעג טריטסערַא זיא 1915 רַאורבעּפ ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 ןיא .רערעדנַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג דלַאב זיא ,וויטקעלָאק רעשידנוב רעד

 סולפנייא ןַא טַאהעג ןבָאה ןוא קיטעט ןעוועג ךיוא ןטסידנוב יד ןענייז עגיר

 ןטעברַאוצסיױא ףיוא רעטעברַא ןופ טפַאשלעזעג רעלענָאיסעּפָארּפי רעד ףיוא

 יָארּפ יד ןרָאװעג טײרּפשרַאפ 1915 לירּפַא ןט18 םעד זיא לעמָאה ןיא ,'ךיש

 רעד ןגעק טדנעוװעג ןעוװעג זיא עכלעוו ,'דנוב' ןופ .ק.צ םנופ עיצַאמַאלק

 ןרעוו סָאװ ,ןדיי יד ןופ עגַאל רערעווש רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה ןוא המחלמ

 ןיא ,סעדָא ןיא ןעוועג ןענייז ךעלרעמעק עשידנוב ,ןלױּפ ןיא טגלָאפרַאפ

 .רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ,וָאקרַאכ ןיא ,גושטנעמערק

 ןשיװצ טעברַא עכיײױגלָאפרעד ַא ןרָאװעג טריפעג זיא גרוברעטעּפ ןיא

 ןוא טוטיטסניא ןשיגָאלָארװענ-ָאכיסּפ םייב ;טפַאשנטנעדוטס רעשידיי רעד

 עויטקַא יד) ךעלזיירק עשידנוב טעדליבעג ךיז ןבָאה טעטיזרעווינוא ןיא

 ןגעלפ עכלעוו ,(ערעדנַא ןוא סעלעקצַאכ ,טירַאכ ,ךיירנייוו : ןעוועג ןענייז רעוט

 יז ןבָאה 1916 ןיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,ןטַארעפער ,סעיצקעל ןענעדרָאנייא

 טָאטש-טּפיױה רעד ןיא ,(:: ?(געוו רעזנוא) 'טופ שַאנ/ ךובלמַאז ַא ןבעגעגסױרַא

 טפַאשלעזעג, עלַאגעל ַא ןפַאשעג עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה גרוברעטעּפ

 ןעוװעג זיא רעציזרָאפ רעלעיציּפָא רעד ,?רוטַארעטיל-סקלָאפ יד ןשרָאפ וצ

 -גוב יד ןבָאה טפַאשלעזעג רעד ןופ דליש רעד רעטנוא .,ווָאקינײלַא .נ .א

 .ןעגנולמַאזרַאפ-יײטרַאּפ ערעייז ןטלַאהעגּפָא ןטסיד

 ןופ ץנערעפנָאק עשידנוב ַא וועיק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1915 ינוי ףוס

 -רָאפ ייווצ ליײטנָא ןעמונעג ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא ,ןָאיַאר ברעמ-םורד
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 -דושט ליאַאכימ יוװ טנַאקַאב ןעוועג ,ץישפיל המלש) ,וועיק ןופ רעייטש
 ןופ ייווצ ,(טנעדוטס רעד לעכימ .יוװ טנַאקַאב ,יקסווָאּפַאשט ןוא ,יקסווָאנ

 טפַאזנייא .ש) רימָאטישז ןופ ייווצ ,(ןָאעל ןוא ָאקלערוּפ ריאמ) וועשטידרעב
 -גנוטַארַאב טימ ריזָאמ ןופ רענייא ,גושטנעמערק ןופ רענייא ,(לעפעל .ל ןוא

 רעד ףיוא) טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ ַא ןוא (יקצערוג רתסא) טכער
 סָאװ ,ץנערעפנָאק יד .(ןושרג רבח -- ןפורעג םיא ןעמ טָאה ץנערעפנָאק
 ןופ ןוא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב טרעהעגסיוא טָאה ,געט 2 טרעיודעג טָאה
 גנונעדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ עטלדנַאהַאב ערעדנַא יד .טעטימָאק-לַארטנעצ
 ןופ ןדיי ענעבירטרַאפ יד ןגעוו ,ןבַאגפיוא עשיטילָאּפ ערעזנוא : ןעוועג ןענייז
 ןָאיַאר ןופ גנוריזינַאגרָא יד ,רעטרע יד ףיוא טייקיטעט יד ,ןטיבעג-המחלמ יד

 ,םישוריג יד ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד
 יד עכלעוו טימ ,ןעגנוקידלושַאב-טַארַאפ עכעלדנעש ןוא עשירענגיל יד ןגעק

 וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא'ס .םישוריג יד טקיטכערַאב טכַאמ עשירַאצ
 ענעבירטרַאפ יד ףליה ןבעג לָאז הכולמ יד זַא ,עיצַאטיגַא עטיירב ַא ןריפ

 ךיז ןפרַאד ןטסידנוב זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס .ןדיי עקידנדייל-טיונ
 טשינ רעבָא ,םיטילּפ יד תבוטל טעברַא-ףליה רעשיטקַארּפ רעד ןיא ןקילײטַאב
 -ףליה עכעלרעגריב ענײמעגלַא יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב
 | ,ןטעטימָאק

 ןכיג ןיא רָאג) .םירבח 2 ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר ַא טלייוועגסיוא טָאה'מ
 ,(טריטסערַא טעטימָאק ןָאיַאר ןופ רעדילגטימ יד ןעמ טָאה

 ַא ןעמונעגנָא קימיטשנייא ץנערעפנָאק יד טָאה עטַאבעד רעגנַאל ַא ךָאנ
 עיצולָאזער יד .ןבַאגפיוא עשיטילָאּפ יד ןוא המחלמ רעד ןגעוװ עיצולָאזער

 -ָארּפ רעד ,המחלמ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאירעּפמיא ןפיוא ןָא טזייוו
 גנולעטש עשירענגעק ַא ריא וצ ןעמענרַאפ ףרַאד רעדנעל עלַא ןופ טַאירַאטעל

 יד טגָאז רעטייוו .סעיציזָאּפ-ןסָאלק ענייז ןקרַאטשרַאפ וצ ףיוא ןצינסיוא יז ןוא
 גנַאג ןיא דנַאלסור ןופ עגַאלסגירק עקיטסניגמוא עקיטציא יד, :עיצולָאזער
 -סור יד ןעגניווצ טשינ ןפוא םושב ףרַאד המחלמ רעשיאעּפָארײא רעד ןופ
 ןופ עבַאגפיוא-טנורג רעד ןופ ןגָאזצּפָא ךיז עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעל

 טַאירַאטעלָארּפ ןופ תוחוכ יד ןריזיליבָאמ וצ -- םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 סָאװ םולש ַא ,עטגיזַאב ןָא ןוא סרעגיז ןָא םולש ַא ןופ גנורעדָאפ רעד םורַא
 ,תומחלמ ןוא ןעגנונעפָאװַאב עקידרעטייוו ןופ הנכס עיינ ןייק ןפַאש טשינ לָאז

 רעדנעלסור יד; ...?םזירַאטילימ ןופ גנוטכינרַאפ יד ןרעטנענרעד לָאז סָאװ ןוא
 -ַאל יד ןגעק ןפמעק עיגרענע רעצנַאג רעד טימ ףרַאד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 המחלמי) ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב יד ןופ ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןופ ןעגנוז

 טבערטש ןעגנוזָאל יד טָא ןופ ףליה רעד טימ .('ןוחצנ ןזיב המחלמי ,'ףוס ןזיב
 -סגנוקידייטרַאפ ןטשרמולכ םעד עסַאמסקלָאפ רעד ייב רעלוּפָאּפ ןכַאמ וצ ןעמ

 יד סעיצילַאָאק עדייב ןריפ ןתמא רעד ןיא תעב ,המחלמ רעד ןופ רעטקַארַאכ
 .?ןליצ עשירעּפַאכרַאפ עטקירדעגסיוא-רָאלק טימ המחלמ

 ןופ קיטילָאּפ עכעלרעניא יד עיצולָאזער יד טריזירעטקַארַאכ רעטייוו
 ןקיטיײזַאב רַאפ רעקרַאטש ךָאנ ןפמעק וצ טייקיטיונ יד ןוא גנוריגער רעד
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 ערעדנוזַאב ַא יו; :עיצולָאזער יד טגָאז ףוסל .םישזער ןקידנשרעה םעד

 רעד ןגעק ףמַאק רעד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד רַאפ ךיז טלעטש עבַאגפיוא

 סָאװ ,ןענַאגרָא-גנוריגער יד ןופ קיטילָאּפ רעד ןוא עצעה רעשיטימעסיטנַא

 רעד ןופ בצמ-סנבעל םעד ןברוח ןקידנעטשלופ ַא וצ טריפרעד ןיוש טָאה

 רעלופ ןופ גנורעדָאפ יד .סעינרעבוג ייר ַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 .טנורגרעדָאפ ןיא ןרעו טקורעגסױרַא ףרַאד ןדיי יד ןופ גנוקיטכערַאבכיילג

 רעד ןופ רענעלּפ יד ןּפַאלקעצ וצ ןבעגנייא ךיז ןעק ןפוא ַאזַא ףיוא רָאנ

 עלַא ןיא עקידלוש יד יו ןדיי יד ןלעטשוצרָאפ טבערטש סָאװ ,עיצקַאער

 ,"דנַאל ןרַאפ ןעוועג םרוג טָאה קיטילָאּפ ענעגייא ריא סָאװ ,ןקילגמוא

 -רענָאא :רעטרעװ יד עיצולָאזער רעד ןיא ןלעטשוצנײרַא גַאלשרָאפ ַא

 -רַאפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טַאירַאטעלָארּפ םנופ בוח םעד קידנענעק

 ,(+ 1 ןגעק ןעמיטש 5 טימ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא --- ?דנַאל ןופ גנוקידייט

 סָאד ןקידיײטרַאפ רַאפ ןעוועג טשינ ךיוא זיא רעבעג-גַאלשרָאפ רעד)

 קידנעטש טשינ זַא ,ןלעטשטסעפ טלָאװעג זיולב טָאה רע ,דנַאלסור עשירַאצ

 ,(גנוקידיײטרַאפ-דנַאל ןגעק ןייז טַאירַאטעלָארּפ רעד זומ

 טָאה ,ייטרַאּפ-רטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןיא יו

 ןופ רעגנעהנָא -- ?סעצנָארָאבָא; ןפערט טנעקעג ןטסידנוב ןשיוװצ ךיוא ןעמ

 ,סעפַאר .מ ןעוועג זיא ייז ןופ רעטסנכָארּפשעגסיױא רעד .?גנוקידיײטרַאפ-דנַאל,

 שיטָאירטַאּפ קרַאטש ןעוועג סעפַאר .מ זיא ,ללימ ןַאשזד טלייצרעד סע יו

 טגעלפ רע עכלעוו ,דנַאלסור ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק ענייז ןופ, :טמיטשעג

 טעטימָאק ןשידנעלסיוא םעד ןופ ילטעלב עיצַאמרָאפניא' םעד רַאפ ...ןקיש
 ןיא טָאה רע לייו ,רעקיטש עצנַאג ןקעמסיוא ןזומ ןעמ טנעלפ ,'דנוב' ןופ

 יָאק יד .דנַאלסור ןקידײטרַאפ וצ טכילפ ןוא טייקיטיונ יד טקידערּפעג ייז

 -ַאנָאיצַאנ ןשיסור ןופ ןעלרעּפ טימ טעװעקיּפעגנָא ןייז ןגעלפ ןצנעדנָאּפסער

 רע טָאה ,ךיא קנעדעג ,ץנעדנַאּפסערָאק ןייא ןיא .םזילַאירעּפמיא ןוא םזיל

 ףרַאד -- !דנַאלסור שיטסירַאצ -- דנַאלסור זַא ,םעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז

 -לוק ןוא טייקמירַא רעשיצילַאג רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןוא עיצילַאג ןריסקעַיַא

 ,(+?טײקנענַאטשעגּפָא רעלערוט
 ,קנַאדעג םעד טלקיװטנַא (וװָאסירָאב .מ) סעפַאר .מ טָאה לקיטרַא ןַא ןיא

 סָאד ןקידיײטרַאפ ןיא וויטקַא ןייז ףרַאד גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס יד זַא

 ןגעוו ןעמָאנ םעד טגָארט לקיטרַא רעד ,דנַאלסור לַאפ םעד ןיא ,דנַאלרעטָאפ

 -ַאב זיא לקיטרַא רעד .?םזיטָאירטַאּפ, ןגעוו ןוא *עיסימ-סגנואיײרפַאב , רעד

 יז זַא ,ןַאגֹרָא ןשידנוב םענופ עיצקַאדער רעד ןופ גנוקרעמַאב ַא טימ טיילג

 -עג םניא טלעטשעגקעװַא זיא עגַארפ יד ױזַא יו ,םעד טימ ןייא טינ טמיטש;

 ףיוא רעביא יז טזָאל ןעקנַאדעג עטגָאזעגסױרַא יד ןוא ,לקיטרַא םענעבעג

 ,"רבחמ םנופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעכעלנעזרעּפ רעד

 -ַאּפ רעד סױרַא טפור סָאװרַאפ; :ןגַארפ עכלעזַא טלעטש ווָאסירָאב .מ

 ַאזַא עיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ רעגַאל םניא 'םזיטָאירט

 םנופ םזיטָאירטַאּפ ןטימ םולש טכייל ױזַא ןכַאמ סָאװ ,ענעי ןשיווצ גנוטכַארַאפ

 -סור ןופ רעירַאטעלָארּפ רעד טָאה ? רעירַאטעלָארּפ ןשיזיוצנַארפ ןוא ןשטייד
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 ךיז ןוא ןצענערג סדנַאלסור ןופ טײקצנַאג יד ןקידיײטרַאפ וצ טכער ַא דנַאל

 תולייח יד ןופ ,אנוש ןכעלרעסיוא םנופ ןטיטעּפַא עטגַאוװעג יד ןלעטשנגעקטַיַא
 רעד ףיוא ,סָאד ןיא יצ ?דנַאל ןדמערפ ןופ גנוריגער רעזַאושזרוב רעד ןופ
 ּפיצנירּפ םוצ הריתס ןיא ,דנַאלסור ןופ עידַאטס-סגנולקיװטנַא רענעבעגעג
 ןופ ןסערעטניא יד וצ ןוא גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא טכער סעיצַאנ רעד ןופ
 טקיטכערַאב דנַאלסור ןופ רעירַאטעלָארּפ רעד זיא יצ, ....7? טַאירַאטעלָארּפ

 עיסקענַא רעד וצ ןריפ ןָאק סָאד לייוו ,דנַאלסור ןופ הלּפמ ַא ןגעק ןפמעק וצ

 ןלעװ סָאװ ,ןכַאמּפָא-סלדנַאה ןוא סעיצובירטנָאק וצ ,ןטיבעג-דנַאר יד ןופ
 רעירַאטעלָארּפ יד ןענייז ? ןטסילַאטיּפַאק ןוא רעירַארגַא עשטייד יד רַאפ ןעניול
 טינ ןלָאז דנַאלסור ןופ רעקלעפ יד ידכ ,ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז טקיטכערַאב

 ןוא עקידנריפ-המחלמ יד ןופ ןטיטעּפַא עלַא ןקידירפַאב וצ ןעגנואווצעג ןייז

 ןקיטיגרַאפ ןלעװו ךיוא ייז טעוװ ןעמ סָאװ ,רעדנעל עלַארטיײנ יד ןופ וליּפַא
 זָאלנדָאב יוװ רָאפ ןעמ טלעטש עשז סָאװרַאפ ? עטגיזַאב יד ןופ ןובשח ןפיוא
 יד ןשיװצ טײרּפשרַאפ ױזַא זיא סָאװ ,גנַאלרַאפ םעד שיטסילַאנָאיצַאנ ןוא
 -מוא יד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז ,טַאירַאטעלָארּפ סדנַאלסור ןופ ןזיירק עטיירב

 7? דנַאלסור ןופ הלּפמ רעכעלגעמ ַא ןופ ןקילג

 עשיסור, יד ןופ גנולעטש יד טָא זַא ,שירָאגעטַאק טנקייל ווָאסירָאב .מ
 לָא'מ שטנואו םוצ ןעננערב ךעלדײמרַאטמוא זומ ןטסילַאיצָאס-?ןטָאירטַאּפ

 ןַא ךיז ןָאק קלָאפ יירפ ַא רָאנ; ,טרעקרַאפ .םזירַאצ ןשיסור ןטימ םולש ןסילש
 טימ טגנערב המחלמ עקיטציא יד סָאװ ,ןקילגמוא עלַא יד ןגעק ןבעג הצע

 (שיטערָאעט ןייר לייורעד) ןלעטשרָאפ ךיז טציא ןיוש ןָאק'מ ןוא ,, ..."ךיז
 -מוא רעד טימ םינּפ לא םינּפ ,ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד
 טעוװ ,דנַאל ןופ גנוקידיײטרַאפ יד וליפא ןריזינַאגרָא וצ םזירַאצ םנופ טייקיאעפ
 -קיל וצ עבַאגפיוא יד ןקורסױרַא ןעגנואווצעג ןייז גירק ןופ גנַאג ןיא ךָאנ

 ,(:* םזיטולָאסבַא ןשיסור ןופ ךעלטשער עלַא דימו ףכית ןרידיוו
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 דךלַאורעמיצ ןופ ןצנערעפנָאק יד ףיוא 4

 ?אטניק ןוא

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1915 רעבמעטּפעס ןט8 --- 5 םעד

 ךיז ןבָאה ריא ןיא .(ץייווש) דלַאװרעמיצ ןיא ץנערעפנָאק עשיטסילַאיצָאס

 רעדָא ןעײטרַאּפ 18 טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ ,ןטַאגעלעד 27 טקילײטַאב

 -נַארפ ,10 -- ןשטייד :ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד ןופ .ןעײטרַאּפ ןופ ןלייט

 ,2 -- יק .צ ןשינינעל ןופ :9 -- רעדנעלסור ,4 -- רענעילַאטיא ,2 --- ןזיוצ

 1 -- דנוב ןופ ,2 -- (.ק .ָא) טעטימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָא ןשיטסיוועשנעמ ןופ

 ,1 -- .ד .ס רעשיטעל ןופ ,1 -- ָאווָאלס עשַאנ גנוטייצ רעד ןופ ,2 -- .ר .ס

 יָאה ,1 -- עיגעװרָאנ ,1 -- ןדעווש ,4 -- ןליוּפ ,2 -- עיצַארעדעפ רענַאקלַאב

 ,3 -- ץייווש ,1 -- דנַאל

 טַאגעלעד ןייז טקישעג טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד

 עכעלטע לכה-ךס ןעמוקַאב רע טָאה גנודַאלנייא יד .ןקעווצ-עיצַאמרָאפניא טימ

 ןייק טַאהעג טינ רעבירעד טָאה רע ,ץנערעפנָאק רעד ןופ ןימרעט ןרַאפ געט

 -רַאּפ רעטספעה רעד טימ םעד ןגעוו ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז טייקכעלגעמ םוש

 :גנודלעמ ַאזַא ןבעגעגּפָא רע טָאה םעד תמחמ .,דנַאלסור ןיא גנוריפנָא-ייט

 -לַארטנעצ רעזנוא ןבעגוצרעביא טביולרעד טינ זנוא טָאה טייצ ןיא קחוד רעד,

 רעקיטציא רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא גנודַאלנייא יד דנַאלסור ןיא טעטימָאק

 ןלעטשטסעפ טנעקעג טינ עיצַאזינַאגרָא רעזנוא טָאה רעבירעד ,ץנערעפנָאק

 ףיוא טַאגעלעד רעזנוא ןופ עיניל-גנולדנַאה יד ךיוא יוװ ןצענערג-טכַאמלופ יד

 רעד ןיא לײטנָא ןעמענ וצ ןעגנואווצעג רעבירעד ןענייז רימ .ץנערעפנַאק רעד

 -עיצַאמרָאפניא טימ ךעלסילשסיוא ץנערעפנָאק רעקיטציא רעד ןופ טעברַא

 -נעצ רעזנוא ןבעגרעביא רימ ןלעװ ץנערעפנָאק רעד ןופ ןסולשַאב יד ,ןליצ
 וצ ןייטשוצוצ קיגנעהּפָא ןייז טעוו םיא ןופ ןוא ,דנַאלסור ןיא טעטימָאק-לַארט

 ,(= ?טינ רעדָא ייז
 ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד זיא ללימ ןאשזד טלייצרעד סע יו

 ןַאמביל ,ןעגיִאק הנוי ,יקסרוק ,פ ,יקסווָאסָאק .וו ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד דנוב

 רעד ףיוא ןרָאפ וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה יקסװָאסָאק .ללימ ןאשזד ןוא שרעה
 סיורג טימ ןוא שיטסימיסעּפ רעייז טָאה, רע לייוו ,ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ
 -רעד טינ ריא ןופ סטוג ןייק ןוא ץנערעפנַאק רעד ףיוא טקוקעג יורטוצמוא
 ןגעוטסעדנופא .ןרָאפ טלָאװעג טשינ טָאה יקסרוק ץנַארפ ךיוא ,?טרַאװ
 -ניא טימ זיולב רעבָא ,לײטנָא ןַא ריא ןיא ןעמענ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא
 ,(י* ?טַאגעלעד רעשידנוב רעד ןעוועג זיא שרעה ןַאמביל ןוא ,ןקעווצ-עיצַאמרָאפ

 ייוצ טקעלּפטנַא טלוב ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ףיוא
 -רעמ יד : גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעגַאל-המחלמייטנַא ןיא ןעגנוטכיר
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 "נָא ,עטצעל יד .עפרַאש רעמ ַא -- טייהרעדנימ יד ,עקיסעמ רעמ ַא --- טייה

 "ער ַא ןופ טקעיָארּפ םענעגייא ןַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ,ןענינעל ןופ טריפעג

 עסיורג ַא .טסעפינַאמ ַא ןופ טקעיָארּפ ַא ןוא המחלמ רעד ןגעוו עיצולָאז

 ןפרָאװעגּפָא ןטקעיארּפ עדייב טָאה טייהרעמ

 יד עגונב ןשינערָאװַאב ןוא תוקפס ךס ַא טַאהעג טָאה יקסוװָאסָאק ,וו

 זיא טרפב .ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ןופ קיטקַאט רעד ןוא ןעגנוזָאל

 ,גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד ןטלַאּפש ןופ ןעקנַאדעג יד ןגעק ןעוועג רע

 ןייז ןיא רע טביירש --- .טקידערּפעג ןבָאה רעגנעהנָא ענייז ןוא ןינעל סָאװ

 :"ץנערעפנָאק רעדלַאוורעמיצ רעד וצ, לקיטרַא

 סימָארּפמָאק ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,טסעפינַאמ רעדלַאװרעמיצ רעד,

 -ַאב םניא רעדנַאנַאפ ךיז ןעייג סָאװ ,ןטנעמעלע עקיטרַאנדישרַאפ יד ןשיווצ
 קיטיונ ןענייז סָאװ ןעלטימ יד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סיזירק םעד ןעמענ

 ןיא טגיל טסעפינַאמ ןופ טקנוּפרעװש רעד .סיזירק םעד ןקיטיײזַאב וצ ףיוא
 רעד טימ ןסיירוצרעביא רעטעברַא יד וצ ףור ןיא :עיצַאטיגַא ןופ טיבעג
 ןופ ןעמענ ,'ףוס ןזיב ןטלַאה וצ ךיז' ןבערטש ןפיוא טיובעג זיא סָאװ ,קיטילָאּפ
 ףמַאקנסַאלק ןטנעװקעסנָאק ןופ טנעמורטסניא םעד טנעה ערעייז ןיא יינ סָאד
 -עג ןבָאה ןעגנוזָאל-ספמַאק יד טָא .המחלמ רעד המחלמ ַא ןריזינַאגרָא ןוא
 עלַא המכסה ַא ןבעג טנעקעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,םרָאפטַאלּפ יד ןפַאש

 עשיטקַאט-םַארג ָארּפ יד ףיוא טקוקעג טינ ,ץנערעפנָאק רעד ןופ רעמענלײטנָא
 ...?טלייטעצ ייז ןבָאה סָאװ ,תועד-יקוליח

 -ערג יד ןיא ןטלַאה וצ טימַאב ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד זַא ,ןעעז רימ,

 ןייק טינ ְךָאנ זיא סָאד ,ךיז טײטשרַאפ ,רעבָא .ןכעלגעמ שיטקַארּפ ןופ ןצענ
 טציורקעג תמאב טעוו וואורּפ רעדלַאװרעמיצ רעד זַא ,עיטנַארַאג עקידנגונעג
 ןפיוא ןעגנערב טינ ףוס-לכ-ףוס זנוא טעװ רע זַא ןוא גלָאפרעד טימ ןרעוו
 ץנערעפנָאק יד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב יד .גנוטלַאּפש ןוא תקולחמ ןופ געוו
 -געמַאזוצ ריא ,ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא יז יו ןפוא רעד ,ןרָאװעג ןפורעג זיא
 ןופ זנוא ןטיהרַאפ וצ תלוכיב טינ ירמגל ןרעױדַאב םוצ ןענייז ,המודכו לעטש

 ףיוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ וצ תועט רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ'ס .,זָאלסיױא ַאזַא
 טרעהעג ,טלעטשעג ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,עבַאגפיוא יד זַא ,םעד
 ןעמעוו .תונכס עלַאער רעייז טימ ןדנוברַאפ זיא יז ןוא עטסרעווש עמַאס יד וצ
 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ טייקינייא יד רעייט זיא סע
 ."ןובשח ןרָאלק ַא םעד ןגעוו ןבעגּפָא ךיז ףרַאד

 רע ,ץנערעפנָאק רעד ןופ דנַאטשַאב םעד יקסווָאסָאק טריזילַאנַא רעטייוו
 טריטיצ רע ,ערעדנַא ןוא ןענינעל ןופ ןגַאלשרָאפ עמערטסקע יד טלדנַאהַאב
 תוירחַא ןַא רַאפ סָאװ רָאלק רע טכַאמ ףוסל ןוא ,ןיקסטוַאק ןופ ןעגנוניימ יד
 סָאװ עיסימָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טָאה סע ןבַאגפיוא ןוא
 -לַאּפש יד ןגעק רע טנרָאװ ףוסל .,ןפַאשעג טָאה ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ יד
 ,( ןצנעדנעט-גנוט

 סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא טרעלקעגפיוא גנולעטש ןייז טָאה שרעה ןַאמביל
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 ;לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןלעטשפיא םוצ געװ ןפױא :ןעמָאנ םעד טגָארט
 ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ יד עכלעוו רַאפ ,ןטייקירעוװש יד ףיוא טרעלק רע
 -סױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר ייווצ יד טריזירעטקַארַאכ ןוא ןענַאטשעג זיא
 ןיא טדיישעגרעטנוא קרַאטש ךיז ןבָאה ייז .ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןזיוועג
 -נוא .ץנערעפנָאק רעד ןופ ןטכַאמלופ ןוא ןצנעטעּפמָאק יד ףיוא קוק רעייז
 תועד-יקולח עפיט טקעטשעג ןבָאה עגַארפ רעלעמרָאפ רעקיזָאד רעד רעט

 רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ ןגַארפ יד ןזייל וצ ױזַא יווװ אפוג ןדָאטעמ יד ןגעוו

 ;לַאנַאיצַאנרעטניא ןטייווצ םוצ ןעיצַאב ךיז ןעמ לָאז ױזַא יוװ ןוא ,גנוגעוװַאב
 רעביא רָאנ טבעל רע רעדָא ךורבנעמַאזוצ ןקידנעטשלופ ַא ןטילעג רע טָאה

 ןטייוצ ןפיא הבצמ ַא ןלעטש ןעמ ףרַאד ?סיזירק ןכעלרעניא ןפרַאש ַא
 "יז לַאנָאיצַאנרעטנַיא ןטירד ַא ,םעיינ ַא ןעיוב ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא

 ענייז ןבָאה ,רע טביירש ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד ַא ןופ טייקיטיונ ידע
 "וצ םנופ ןדנואו עטסקינייועניא יד טימ זיולב טינ טעדנירגַאב רעגנעהנָא
 סע זַא ,םעד טימ ךיוא רָאנ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייוצ םענעכָארבעגנעמַאז

 רעקיטנייה רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא יוו ,עכָאּפע עשירָאטסיה עיינ ַא רָאג ןָא טמוק
 ןיוש זיא םזילַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא עכעלדירפ עקידרעטייוו ַא : המחלמ
 סָאד רעבָא ,המחלמ עקיטציא יד ןפורעגסױרַא טָאה סָאד טָא ; ךעלגעממוא
 -ַאק יד ןטכינרַאפ וצ ףמַאק ַא ןיא םולש רַאפ ףמַאק םעד ךיוא טלדנַאװרַאפ
 ןטקעריד ןופ דָאירעּפ ַא ןיא ןירַא ןכב ןענייז רימ .גנונעדרַא עשיטסילַאטיּפ
 זיא סָאד םולש רַאפ ףמַאק רעזנוא ,טדערעג שרעדנַא ; םזילַאיצָאס ןֹרַאפ ףמַאק
 "ַָאוער עכלעזַא ןיא .עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד ןופ עידַאטס עטשרע יד ןיוש

 -רָאנ רעמ ןפַאש ןגעוו טינ ןיוש ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןדנעטשמוא ערענָאיצול
 טפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ףמַאקנסַאלק ןרַאפ ןעגנוגנידַאב עלַאמ
 ינַאגרָא יד ךיוא ןפרַאד ,טפַאשלעזעג עקיזָאד יד ןטכינרַאפ ןגעוו רָאנ ,אפוג
 ןרעוו ןפרַאד ןדָאטעמ:-ספמַאק יד ןוא ערעדנַא ןצנַאגניא ןייז ןעמרָאפ-עיצַאז
 טמוק םעד ןופ .טרָאװ ןופ ןעניז ןכעלבעטשכוב ןיא רענָאיצולָאװער רעמ

 ,ןקיירטש-ןסַאמ עשיטילָאּפ ,סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג וצ ןפור --- ריפסיוא רעד
 סָאװטע ןַא ,גירק-גרוב זיא גנוזָאל רעד ..וו ,זַא .א ןעײשנַארט יד ןיא עיצַאטיגַא
 ,גירק-רעגריב' זנוא רַאפ ןטנַאקַאב טוג םעד ןופ םרָאפ ערעכייוו

 -- גירק-רעגריב ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד ,עיצולָאװער עלַאיצָאס
 ןופ טרּפ ןיא גנוטכיר עקיזָאד יד טריזירעטקַארַאכ טָאה ךעלטנגייא סָאד טָא
 רעד ןופ גנודנירגַאב 'עשיטערָאעט' יד .קיטקַאט ןוא עיצַאזינַאגרָא ,עירָאעט
 :טקעיָארּפ-עיצולָאזער ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא גנולעטש רעקיזָאד
 רעד ןעװעג זיא סָאד -- גירק-גרוב םעד ןבױהוצנָא ןסַאמ יד וצ ףור רעד
 ?טקעיָארּפ-טסעפינַאמ ןרעדנוזַאב םנופ ךות

 "יש םעד טלייטרוארַאפ ןפוא ןטסנדישטנַא ןפיוא טָאה ץנערעפנָאק יד;
 רעקילייה ןוא ןדירפ-גרוב' רעייז טימ םזידעג םעיינ םעד ןוא םזינַאמעד
 -יוװ םוש ןָא סַאלק-רעטעברַא םעד ןבָאה סָאװ ,עיזַאושזרוב רעד טימ תודחא
 ןופ ,רוטַאטקיד רעשירעטילימ ןופ םישזער םעד ןפרָאװעגרעטנוא דנַאטשרעד
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 סָאװ ,םזינינעל םעד ןפרָאװעגּפָא ץנערעפנָאק יד טָאה טייז רערעדנַא רעד

 ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ םוקנָא םעד ןרימַאלקָארּפ ןייז טימ טבערטש

 -רעגריב םוצ ףור ןייז טימ ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד ַא ןקידערּפ ןייז טימ

 עכעלרעפעג רעקינייװ טינ ףיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןּפעלשוצנײרַא גירק

 -רַאעגסױא-לַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ ףליה רעד טימ .ןגעוו עשיטסירוטנַאװַא

 טבערטשעג ץנערעפנָאק יד טָאה ,םולש רַאפ עיצקַא רעשיטסילַאיצָאס רעטעב

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטרעטשעצ םעד ןלעטשפיוא קירוצ ףיוא ןדָאב ַא ןפַאש וצ

 טײטשַאב םעד ןיא ןוא ,ןטעברַא עריא ןופ רעטקַארַאכ םעד טמיטשַאב טָאה סָאד

 -רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טײטַאב ריא

 .(:* ?גנוגעוװַאב

 זיא המחלמ רעד ןופ ענַארּפ רעד ןיא יקסװָאסָאק .וו ןופ גנולעטש יד

 ןַאגרָא ןשידנעלסיוא ןיא :טנעמוקָאד ןייא ןיא ךָאנ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ,?יקסווָאסָאק .וו 'ח םוצ ווירב רענעפָא; ןַא ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא דנוב ןופ

 ַא טימ תוכייש ןיא ןגַארּפ עכעלטע םיא טלעטש רע .רעעמ ןבירשעגרעטנוא

 ןטלַאהעג 1914 רעבָאטקָא ןט9 ןוא ןט8 םעד טָאה יקסוװָאסָאק סָאװ ,טַארעּפער

 ףיוא .?עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןוא המחלמ יד, עמעט רעד ףיוא ךיריצ ןיא

 ןעננערב ןלעװ רימ ןכלעוו ןופ ,רעפטנע ןַא ןבעגעג יקסווָאסָאק טָאה ווירב םעד

 : ןגוצסיוא עקינייא

 רעטנוא ןופ ןדָאב םעד ןסירעגסױרַא טָאה המחלמ עקיטציא יד יוװ ױזַא;

 ןוא רעקידיײטרַאפ ףיוא תוכולמ עקידנריפ-המחלמ יד ןופ גנולייטרַאפ רעד

 םייב זַא ,טייקכעלגעמ יד ןיילַא סָאד ןיוש סיוא רעבירעד טסילש ,רעלַאּכנָא

 -עטירק ןטיול ןטכיר ןענעק ךיז ןעמ לָאז קיטקַאט ,מעד .צָאס יד ןטעברַאסיױא

 .?עיסערגַא ןוא גנוקידייטרַאפ ןופ םויר

 רתוס טינ זיולב טינ זיא גנוקידיײטרַאפ-דנַאלרעטָאפ ןופ ּפיצנירּפ רעד;

 טגנירד ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןסולשַאב ןוא סעיצידַארט יד

 ּפיצנירּפ-גנומיטשַאבטסבלעז םנופ קידנעײגסױרַא ,ייז ןופ טקעריד סױרַא

 ןוא טכער סָאד טרינָאיצקנַאס לַאנָאיצַאנרעטניא רעד טָאה ,רעקלעפ יד ןופ

 -יירפ יד ןוא טײקיגנעהּפָאמוא יד ןקידיײטרַאפ וצ טַאירַאטעלָארּפ ןופ בוח םעד

 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד; .."ףירגנָא ןכעלרעסיוא ןימ ןדעי ןגעק דנַאל ןופ טייה

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעריפ עלַא טנעקרענָא ןבָאה גנוקידײטרַאפ-דנַאלרעטַאפ

 ּפיצנירּפ ןופ, .,?םזילַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ םנופ רעדנירג יד ךיוא םכותב

 "יד ןליפא ןוא ענעדישרַאפ ןכַאמ ןעמ ןעק גנוקידײטרַאפ-דנַאלרעטָאפ ןגעוו

 "גידַאב יד ןופ קיגנעהּפָא זיא ץלַא .ןריפסיוא עשיטקַאט עכעלצעזנגעק טקער

 ײטרַאפ-דנַאלרעטָאפ ןופ ּפיצנירפ רעליוה רעד .טרָא ןוא טייצ ןופ ןעגנוג

 -דנַאה רעד עגונב טינרָאג טולָאסבַא טרעלקרעד ,ןעמונעג ךיז רַאפ ,גנוקיד

 ,המחלמ רעקיטנייה רעד ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנוזַאב יד ןופ גנול

 -נָאק יד טכַא ןיא ןעמענ ןעמ ףרַאד ,גנולדנַאה עקיזָאד יד ןייטשרַאפ וצ ידכ

 טלעטשעגקעווַא גנולצולּפ ןענייז ןעײטרַאּפ יד רעכלעוו ןיא ,עיצַאוטיס עטערק

 ..."ןכָארבעגסיױא זיא עפָארטסַאטַאק:טלעוו יד ןעוו ,ןרָאװעג
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 רעד וצ עיציזָאּפָא רעפרַאש ןיא ןעייטש סָאװ ,ןטנעמעלע ענעי ךיוא;

 טינ -- ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ןערטנעצ עלעיציפָא יד ןופ קיטקַאט

 -ביל ,גרעבנעפוַאל ,ןיקטעצ ערַאלק יו םירבח עכלעזַא ךיוא קידנסילשסיוא
 ןיא דשח ןדעװטעי ןופ רעכעה טייטש םזילַאנָאיצַאנרעטניא רעייז סָאװ טכענק

 ,ןענעקיילרַאפ וצ טינ וליפא ןטכַארט ,עיצַארגימע רעשיסור רעד ןופ ןגיוא יד

 זומ ןדנעטשמוא עסיוועג ייב זַא ןוא דנַאלרעטָאפ ַא ןגָאמרַאפ רעטעברַא יד זַא

 זַא -- טכערעג יאדוװַא ןענייז יז ןוא --- רָאנ ןטלַאה ייז ,ןקידיײטרַאפ םיא ןעמ

 -ָארּפ םעד טינ טעטכילפרַאפ שירעטילימ דנַאלרעטָאפ סָאד ןקידיײטרַאפ סָאד

 וצ :ןסַאלק עקידנשרעה יד וצ דבעושמ שיטילָאּפ ןייז וצ טַאירַאטעל

 ןגָאזּפָא ןוא גנוריגער רעד ןופ קיטילַאּפ רעד טימ ךיז ןריזירַאדילָאס

 -ָאס רעד ןפרָאװעגרָאפ ךיוא טָאה יקסװָאסָאק .וו ,"ףמַאק-ןסָאלק ןופ ךיז

 -אלרַאּפ) עמוד-הכולמ רעשיסור רעד ןיא עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 ןוא ןטידערק-המחלמ יד ןופ גנומיטשּפָא רעד רַאפ טָאה יז סָאװרַאפ (טנעמ

 ,לַאז גנוציז םעד טזָאלרַאפ גנוריגער רעשיסור רעד וצ םוטָאװ-יורטוצ ןופ

 טרעדָאפעג טלָאמעד ךיז טָאה'ס, .טײקידלקַאװ ריא םעד טימ קידנזײװסױרַא

 ןעמיטש ןוא ןביילב טפרַאדעג טָאה עיצקַארפ יד ןוא ,טייקרָאלק עלַאמיסקַאמ

 ,(:? ?ןטידערק-המחלמ יד ןגעק דנַאל ןצנַאג ןרַאפ ןּפָא

 יא

 טסעפינַאמ רעד  ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא 1915 רעבמעטּפעס ןיא

 ךלַאװרעמיצ ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 -עּפמיא ןופ טקודָארּפ ַא יו המחלמ יד טכַארטַאב טסעפינַאמ רעד .(ץידוזע)

 ,םזילַאטיּפַאק ןטסיינ ןופ ךות ןתמא םעד טקעלּפטנַא המחלמ יד, ,םזילַאיר

 -סקלָאפ יד ןופ ןסערעטניא יד זיולב טינ רעמ טינ טכערּפשטנַא רעכלעוו

 רָאנ ,גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד זיולב טינ ,ןסַאמ

 .ןבעלנעמַאזוצ ןכעלשטנעמ ןופ ןעגנוגנידַאב עטסרַאטנעמעלע עמַאס יד ךיוא

 -ַאטעלַארּפ םעד ןיא בצמ םוצ רעבירַא טסעפינַאמ רעד טייג םעד ךָאנ

 -ַאיצַאס עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ףיוא זַא ,טנָאמרעד טּרעװ סע ןוא רעגַאל ןשיר

 .ןרַאפעג-המחלמ יד ןגעק ףמַאק םוצ ןפורעג ןעמ טָאה ןסערגנָאק עשיטסיל

 ענעדישרַאפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד;

 עמַאס ןופ ןבָאה ,ןסולשַאב יד ןעמעננָא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדנעל

 -כילפרַאפ יד ןופ לוע םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא המחלמ רעד ןופ בײהנָא

 יד ןפורעג ןבָאה רעייטשרָאפ ערעייז .ייז ףיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוט

 יד רַאפ טמיטשעג ןבָאה ייז; .."ףמַאק-ןסַאלק םעד ןלעטשוצּפָא רעטעברַא

 -עג ךיז ןבָאה ייז ,ןסַאלק עקידנשרעה יד ןופ תושר םוצ ןטידערק-חמחלמ

 טקנוּפ ןוא, ,.."ןטסניד ענעדישרַאפ רַאפ גנוריגער רעד ןופ תושר ןיא טלעטש

 -רענָא יד טָארקנַאב ןזיװעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה ,ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב יד יו

 -רעטניא יד :רעדנעל עלַא ןופ ןטסילַאיצָאס יד ןופ ץנַאטנעזערּפער עטנעק

 -גערטרעדמוא רעקיזָאד רעד בילוצ , ..."ָארויב עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ
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 -עפָארּפ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןופ רעייטשרָאפ ,רימ ןבָאה ,עגַאל רעכעל

 ,ןזיוצנַארפ ,ןשטייד רימ ;ןטייהרעדנימ ערעייז ןופ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיס

 -רָאנ ,ןדעוװש ,ןראגלוב ,רענעמור ,ןדיי ,ןטעל ,ןקַאילָאּפ ,ןסור ,רענעילַאטיא

 ןופ ןדָאב ןפיוא טינ ןעייטש סָאװ רימ ;רעצייווש ןוא רעדנעלָאה ,רעגעוו

 ןפיוא ןעייטש רָאנ ,ןרָאטַאטַאולּפסקע ןופ סַאלק ןטימ תודחא רעלַאנָאיצַאנ

 ןופ ןדָאב ןפיוא ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ תודחא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןדָאב

 יז ןלעטשוצפיוא יינסָאדנופ ידכ ,ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ,ףמַאק-ןסַאלק

 סַאלק-רעטעברַא םעד ןפור ןוא ןעגנודניברַאפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ענעסירעצ

 ףמַאק םוצ ןטערטוצ ןוא ןילַא ךיז יבגל בוח ןייז ןגעוו ןענָאמרעד ךיז לָאז רע

 ."םולש רַאֿפ

 -נָאק ןוא סעיסקענַא ןָא ,םולש ַא רַאפ סױרַא ךיז טגָאז טסעפינַאמ רעד

 : ףוסל ןוא .סעיצובירט

 ,תוחוכ עויטקַא ערעייא ריא טָאה המחלמ ביײהנָא ןופ ! רעירַאטעלָארּפ,

 יד ןופ טסניד םוצ ןבעגעגּפָא טיײקידװעטלַאהסיוא רעייא ,טייקיטומ רעייא

 רענעגייא רעייא רַאפ ףמַאק ַא ןבייהנָא ריא טפרַאד טציא .ןסַאלק עקידנשרעה

 -נוא יד ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ,םזילַאיצָאס ןופ ליצ ןקיליײה ןרַאפ ,ךַאז

 -ןָא :זיא געוו רעד ןוא -- ,ןסַאלק עטפַאלקשרַאפ ןוא רעקלעפ עטקירדרעט

 .(:? ?ףמַאק-ןסַאלק רעקידהרשּפ

 -ער ןבָאה סָאװ ,סעיצַאגעלעד 9 ןבירשעגרעטנוא ןבָאה טסעפינַאמ םעד

 ןעײטרַאּפ לָאצ ערעסערג ַא טריטנעזערּפ

 ןטימ טנעקַאב ךיז טָאה דנב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד ןעוו

 -רעטניא; רעד וצ גנודלעמ ַא טקישעגוצ רע טָאה ,טסעפינַאמ ןופ טלַאהניא

 -נוא יד ךיוא ןבעגוצ לָאז יז זַא ,"עיסימָאק רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנ

 -ַאב ןייא טַאהעג טָאה טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד .דנוב ןופ טפירשרעט

 ןופ רעייטשרָאפ יד סיֹוא טנכער טסעפינַאמ רעד ואוו טרָאד : שינערָאװ

 -וצ ךיוא לָאז ,דלַאװרעמיצ ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד

 .?ןדיי, ןעמָאנ רעד ןרעוו ןבעגעג

 יי

 לאטניק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1916 לירּפַא ןט20 --- 24 ןופ געט יד ןיא

 -נָאק-המחלמ'יטנַא עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא עטייווצ יד (ץייווש)
 רעלאטניק ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא יז ןוא ,ץנערעפ

 ,.ץנערעפנָאק
 ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה ץנערעפנָאק רעלאטניק רעד וצ

 -יא עטסעפ יד; סיוא טקירד רע רעכלעוו ןיא גנוסירגַאב ַא טקישעגוצ דנוב

 ןיא ןרָאװעג ןביױהעגנָא זיא סָאװ ,ךַאז יד ןצעזרָאפ טעװ יז זַא ,גנוגייצרעב

 -יצ ןיא ןפורעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוזָאל יד ןופ דוסי ןפיוא ,דלַאװרעמיצ
 ןיא גנַאלקּפָא ןקידעבעל ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ןוא טסעפינַאמ רעדלַאװרעמ

 ןטלַא םנופ ןטָאבעג יד יירטעג ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,עלַא ןופ רעצרעה יד
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 זיא טנעמירעּפסקע רעדלַאװרעמיצ םנופ גלָאפרעד רעד  ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ּפַאטע רעקידרעטייוו ַא יו ןעניד טעוװ ץנערעפנָאק (רעלאטניק) יד זַא ,ברע

 טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ תוחוכ יד ןעמענפיונוצ ןופ געוו ןפיוא
 רעכיג סָאװ ףוס ַא ןכַאמ וצ ,המחלמ רעד ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םוצ

 סָאװ ,תודוסי ףיוא םולש ַא ןסילש ןוא הטיחש רעשירעקלעפנשיווצ רעד וצ

 ,,?טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןסערעטניא יד ךרוד טריטקיד ןרעוו

 ןופ טכירַאב ַא טקישעגוצ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןיא טייקיטעט רעשידנוב רעד

 -ָארּפ ַא ץנערעפנָאק רעלַאטניק רעד טלעטשעגוצ ךיוא טָאה רע .המחלמ
 רעשירַאצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעמַאזיורג רעד ןגעװו עיצולָאזער ַא ןופ טקעי

 -גימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל גנוריגער
 םעד טָאה ץנערעפנָאק יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד יבגל ךיוא יוװ ,ןטייהרעד
 רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןבעגעגרעביא טקעיָארּפ-עיצולָאזער

 .דנוב ןופ רעייטשרָאפ ַא ןיירַא ךיוא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיסימָאק

 -נָאק רעלאטניק רעד ןופ טעברַא יד טצַאשעגּפָא דנוב רעד טָאה יװַא יו
 ? סעיצולָאזער ענעמונעגנָא עריא ןוא ץנערעפ

 יד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא יקסווָאסָאק .וו טיג --- ןּפַאטע ייווצ לקיטרַא ןייז ןיא
 טכַארבעגסיױרַא רָאלק טרעוו סע ןוא לאטניק ןוא דלַאװרעמיצ ןיא ןצנערעפנָאק
 -רעטניא רעד עגונב ייס ,המחלמ רעד עגונב ייס טקנוּפדנַאטש רעשידנוב רעד
 ,סַאלק-רעטעברַא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנ

 -ַאכ ןייז טימ ,ץנערעפנָאק רעלאטניק רעד ןופ טסעפינַאמ רעד ןיושע
 יד ןזַא ,תודע טגָאז --- יקסוװָאסָאק טביירש --- ,טלַאהניא ןוא ןָאט ,רעטקַאר
 -עלָארּפ ןופ ןטכיש ערעפיט ןעמענמורַא ןָא טביוה עיצקַא רעדלַאװרעמיצ
 רעד סיוא ךיז טנכייצ ףורפיוא רעדלַאװרעמיצ ןטימ ךיילגרַאפ ןיא .טַאירַאט
 טייקכעלגנעגוצ ,טײקטמיטשַאב ,טייקרָאלק רעמ טימ טסעפינַאמ רעלאטניק
 ,עיצַאטיגַא-ןסַאמ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טימ רעמ ךס ַא ךיז טנכער רע ןוא
 ענעי ףיױא טסעפינַאמ רעד ןָא טדנעוו קיטירק ןייז ןופ טּפַארק עצנַאג יד
 ןסַאמ-רעטעברַא יד ןיא ןעלצרָאװ עפיט רָאג ןזָאלעג ןבָאה סָאװ ,סעיזוליא
 המחלמ עקיטנייה יד זַא ,עדנעגעל יד טרעטשעצ רע ןוא ,רעדנעל עסיוועג ןופ
 ,."םזירַאטילימ םעד ןטכינרַאפ וצ חוכב זיא

 רעבמעטּפעס ןיא דלאוורעמיצ ןיא טגָאזעג טָאה'מ סָאװ סָאד ,ךעלריטַאנ;
 ןופ לירּפַא ןיא ןרעװ טרילומרָאפ שרעדנַא רָאג ףרַאד ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ
 יד טָא .ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג לסיב ַא יד וצ טסַאּפעגוצ --- רָאי ןקיטנייה
 ,"לאטניק ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנורילומרָאפ עיינ

 -ץעגלַא רעד ןיא סנַאנָאסיד א טגנערבעגניירַא ךָאד טָאה טקנוּפ ןייא;
 סָאד .ץנערעפנָאק רעלאטניק רעד ףיוא טעברַא רעד ןופ גנוטכיר רעניימ
 ןופ ןגַארפ יד יבגל טַאירַאטעלָארּפ ןופ עיציזָאּפ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד זיא
 ,םזימערטסקע ןופ טייז רעד ןיא גיינּפָא ןשוריפב ַא רָאפ טלעטש יז ,םולש
 קיטירק רעד ןיא טגיל עיצולָאזער רעקיזָאד רעד ןופ טקנוּפרעװש רעד
 ,טרילומרָאפ טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ רעד סָאװ ,םַארגָארּפ-םולש ןופ
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 ,תמא ,/ ...?עטקיטכערַאבמוא ןַא ןוא ענעגנולעג ןייק טינ זיא קיטירק עקיזָאד יד
 -גיא ןטייווצ ןפיוא ןפָא ןוא טקעריד ץעגרע ןיא ןָא טינ טלַאפ עיצולָאזער יד
 -יצַאּפ-לַאיצָאס' םעד טריקַאטַא יז .םַארגָארּפ-םולש ןייז רַאפ לַאנָאיצַאנרעט

 -רעטניא ןטייווצ םעד טפערט ּפַאלק רעד זַא ,ױזַא טריקַאטַא יז רעבָא ,'םזיפ

 ינֹוזַאב ייווצ יד ןשימפיונוצ םניא ,טייקיטיידייוצ רעד ןיא טָא .לַאנָאיצַאנ
 רעד ןופ דניז-טּפיוה יד טײטשַאב םעד ןיא --- ןעגנוניימ ןופ ןעמעטסיס ערעד
 -ָאיצקנַאס יז זַא ,טלעטשעגנעמַאזוצ ױזַא זיא עיצולָאזער יד, ..,?עיצולָאזער

 ןגעוו עיצּפעצנָאק עשינינעל יד ,םירבחמ עריא ןופ ןליוו ןגעק םינּפה ,טרינ

 ,םזימערטסקע םוצ החנה רענעזיוועגנָא רעד ץוחַא; ,.,7 !םזיפיצַאּפ ןשיחלג/
 -ַאב יז .ץנערעפנָאק רעלאטניק רעד ןופ ןטעברַא יד ןסירגַאב זיולב ןעמ ןעק
 -ניא םעד ןבעלפיוא םוצ געװ ןפיוא סיורָאפ טירש רעקידרעטייוו ַא -- טייט
 ,(31 *לַאנָאיצַאנרעט

 רעד ןופ טסעפינַאמ רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא 1916 יַאמ ןט1 םעד
 טכַאמעג בורח ןרעװ סָאװ ,רעקלעפ יד וצ; טדנעוועג ,ץנערעפנָאק רעלַאטניק

 רֶע .סָאטַאּפ ךס ַא טימ ןבירשעגנָא זיא טסעפינַאמ רעד ."טעגרהעגסיוא ןוא
 ןסיגפיונוצ ךיז ןעמיטש ערעייא ןענָאילימ יד ןלָאז;/ :רעקלעפ יד וצ טפור

 !המחלמ רעד טימ רעדינ -- יירשעגסיוא םענײמעגלַא ןייא ןיא ערעזנוא טימ
 -עצ ןָאק דנַאל םענעבעגעג ןופ םזירַאטילימ רעד, ...*!םולוע רעד ןבעל לָאז
 רעדו ןוא .דנַאל ןבלעז ןופ קלָאפ םתפ תוחוכ יד טימ רָאנ ןרעוֶו טרעטעמש
 ןייא רָאנ ןַארַאפ, .."רעדנעל עלַא ןיא ןרעו טעטכינרַאפ ףרַאד םזירַאטילימ
 רעקלעפ יד -- זיא סָאד :אבהל ףיױא תומחלמ ןייק ןזָאלרעד וצ טינ לטימ
 -עדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןכַאמ בורח ןוא טכַאמ יד ןעמענרעביא ןלָאז ןײלַא

 ןָא םולש ןסילש ףכית ןלָאז יז ןעגנוריגער יד טגניווצ ! ףמַאק םוצ, ..."גנונ

 *! סעיסקענַא

 -ייז סָאװ ,סעיצולָאזער יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז קיטייצכיילג

 ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו ןסיזעט, (1 :לאטניק ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענ
 יד (2 :(קימיטשנייא ןעמונעגנָא "םולש ןופ ןגָארפ יד וצ טַאירַאטעלָארּפ
 ."המחלמ יד ןוא ָארויב עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא;

 עריא ןטלַאהעגרעטנוא ןוא ץנערעפנָאק רעלאטניק רעד טימ ןדנוברַאפ
 ערעדנַא ןוא ןעײטרַאּפ ןופ ןלייט רעדָא ןעײטרַאּפ 20 ךרעב ןבָאה ןסולשַאב
 ןענייז אפוג ץנערעפנָאק רעד ףיוא .רעדנעל 18 ןופ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 .ןטַאגעלעד 44 ןעוועג
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 טעברַא-ספליה רעד ןיא לייטנָא רעשידנוב 5

 -ידיי רעד ןיא ןגָאלשעגפיוא טָאה עיגרענע ןוא וויטַאיציניא ןופ לַאװק ַא

 ןענייז סָאװ ,ןבַאגפיוא יד .גירק ןופ ןרָאי יד ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעש

 רעיוהעגמוא ןעוװעג ןענייז ,טייקכעלטנפע רעשידיי רעד רַאּפ ןענַאטשעג

 ןסַאמ עקידנרעגנוה ןוא עטעקַאנ יד רַאפ ףליה :טריצילּפמָאק ןוא סיורג

 ײז ןפלעה ; סיפ ערעייז רעטנוא ןדָאב םעד ןריולרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה סָאװ

 ,גנוריגער רעד ןופ זייוונָא ןוא ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טיול ,ךיז ןטײרּפשעצ

 ןקיטרָא ןיא ךיז ןרעדילגנייא ןוא דנַאלסור ןופ םיחטש עטיירב יד רעביא

 ןפָאש ;גנורעקלעפַאב רעשידיי-טינ רעדמערפ ַא ןשיװצ ,ןבעל םענײמעגלַא

 רעדניק יד רַאפ גרָאז ערעדנוזַאב ןוא ללכב רעדניק יד רַאפ ןעמייה ןוא ןלוש

 ןפלעה ;ןרעטלע ערעייז געוו ןיא ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ עכלעזַא רעדָא םימותי

 עטריציפילַאװק-טשינ יד ןטיירגוצ ןוא גנוקיטפעשַאב ןוא טעברַא ןעניפעג

 ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ תואוולה ןפַאש ;תוסנרּפ ןוא ןכַאפ עיינ וצ רעטעברַא

 רעדָא טַאטשרַאװ םענעגייא ןַא ןענעפע טלָאװעג ןוא טנדרָאעגנייא ןיוש ךיז

 -רַאפ ,תוליהק --- ?עזָאלמייה,; עטצעזַאב יד ןשיװצ ןריזינַאגרָא ; בלעוועג

 ןצישַאב ,ףליה רעשיניצידעמ טימ ייז ןגרָאזַאב ; סעיצַאזינַאגרָא-ספליה ,ןענייא

 עקיטױנ-לַאמינימ יד ייז רַאפ ןפַאש ןוא ןטייקנַארק עקידנקעטשנָא ןופ ייז

 -ורעצ יד רַאפ ןייּפש רעקיטסיײג ןגעוו גרָאז ;ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה

 יז ןבעג ,עדריווטסבלעז ןופ ליפעג סָאד יז ןשיווצ ןטלַאהנָא ,ןסַאמ עטרעד

 יד ןפמעקַאב ,ןבעל ןשהכולמ-ןימעגלַא ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עקיטיונ יד

 עלעירעטַאמ עסיורג טרעדָאפעג טָאה ץלַא סָאד --- ייז ןשיװצ ןעגנומיטש-שואי

 עלעיצעּפס ןפַאש טזומעג טָאה'מ .תוחוכ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןעלטימ

 ןטייקיטעט עלַא יד טפרַאדעג טָאה'מ ,ןקעווצ עטמיטשַאב רַאפ ןטפַאשלעזעג

 -רַאפ ןוא גנוגעוװַאב ןופ טייהיירפ עסיוועג ייז רַאפ ןפמעקסיוא ןוא ןריזילַאגעל

 סעידיסבוס ערעסערג גנוריגער רעד ייב ןלעוּפסױא טפרַאדעג טָאה'מ ,םענ

 -טנפע עשידיי יד .סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא יד ןופ ןטעשזדוב יד רַאפ

 רעטרע יד ףיוא ,ןכַאז עסיורג דָאירעּפ םעד ןיא ןָאטעגפיוא טָאה טייקכעל

 -המחלמ יד רַאפ ןטעטימָאק-ספליה רעקילטנעצ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 .תונברק

 רעשידיײ-ןײמעגלַא ןַא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא 1915 טסוגיוא ןיא ןיוש

 רָאי ןבלעז ןופ רעבָאטקָא ןיא ,ןטעטימָאק-ספליה יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל

 ןוא-יל עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזצ רעוװיטַארעּפָאָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 יד ןרָאװעג טלעטשעג זיא ָאד .דנַאלסור ןופ ןָאיַאר-םורד ןיא סעסַאק-רָאּפש

51 



 ןסינעג ןלָאז ןטנַאקירבַאפ עניילק ןוא תוכאלמ-ילעב עשידיי ױזַא יוװ עגַארפ

 רעשידיי ןופ ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןגעוו .ײמרַא רעד רַאפ ןעגנולעטשַאב ןופ

 ןוא שיסור ןיא ןרושָארב 16 סױרַא גרוברעטעּפ ןיא ןענייז עיצַארעּפָאָאק
 : ,שידיי

 -ספליה רעד ןיא ןָאטעגנײרַא קרַאטש ןעוועג ןענייז םידיחי ןטסידנוב

 -געמ ַא ןבעגעג ןטסידנוב יד טָאה סָאד .ענעטילעג-המחלמ יד רַאפ טעברַא

 ןלעטשנייא ,סעיציזָאּפ עכעלטפַאשלעזעג עסיוועג ןעמענרַאפ וצ טייקכעל

 רעמ ןריפנייא ןוא סעיצידַארט-?הלודג-הקדצ, יד ןפמעקַאב ,ןטקַאטנָאק עיינ

 -דנעטשרַאפטסבלעז ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד ,ןדָאטעמ-סטעברַא עשיטַארקַאמעד

 טָאה תועד-יקולח .םעד ןיא קלוחמ ןעװעג טינ זיא רענייק ןוא ךַאז עכעל

 יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןטסידנוב ןפרַאד יצ עגַארפ יד רָאנ ןפורעגסױרַא

 טשרעהעג שיטקַאפ ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןטפַאטרעּפרעק עקידלארשי-ללכ

 ןפיוא .עיזַאושזרוב ןוא עיטַארקָאטסירַא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ יד

 ןעוועג ןענייז ןטעטימָאק-ספליה יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטנַאמרעדנביױא

 "נוזַאב ַא ןיא טריזינַאגרָא טינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןטסידנוב 7 קידנזעװנָא

 -גוב-לעיציּפָא-טשינ ַא ןגָארטעג ןבָאה ןטירטפיוא ערעייז .עיצקַארּפ רערעד

 ןשידנוב םעד טימ גנודניברַאפ יד טלעפעג ייז טָאה'ס .,רעטקַארַאכ ןשיד

 םוצ ןעיצַאב וצ ךיז ױזַא יו גנוזייונָא עלעיציפָא ןַא ,טַארַאּפַא ןלַארטנעצ

 טָא טצונעגסיוא טינ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק לַארטנעצ רעד ,רָאפנעמַאזוצ

 ךעלטנפע ןרירטסנָאמעד וצ ידכ ,םוקנעמַאזוצ ןשידיי-ןײמעגלַא ןקיטכיוו םעד

 ןביז יד ןופ לָאר יד זיא ךָאד .ןעגנוניימ ענייז ןוא דנוב ןופ ץנעטסיזקע יד

 :עכעלצונ ַא ןוא עקידרכינ ַא ןעוועג רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטַאגעלעד עשידנוב

 יד ןגעק רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןופ ףמַאק רעד

 ןיא ןבָאה ןטסידנוב יד רעבָא ןעוו .טגיזעג טָאה עיּפָארטנַאליפ ןופ ןדָאטעמ

 ןופ קיטילָאּפ-תונלדתש יד ןלייטרוארַאפ טװאורּפעג עיסימָאק-עיצולָאזער רעד

 .טייהרעדנימ רעד ןיא ןבילבעג ייז ןענייז ,רעריפ עשידיי ענעריואוושעג יד

 -קָא ןיא ןטסידנוב רעגרוברעטעּפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעמייהעג ַא ףיוא

 -עטניא ןַא ןבעגעגּפָא דנוב ןופ .ק .צ ןופ רעייטשרָאפ ַא טָאה 1915 רעבָאט

 רעייטשרָאפ עשידנוב יד ןופ טירטפיוא ןטימ תוכייש ןיא טכירַאב ןטנַאסער

 ,לעמָאה ,ענליוו ןיא זַא ,טלייצרעד טָאה רע .רָאפנעמַאזצ ןטנָאמרעד ןפיוא

 ויטקַא דנוב ןופ םירבח יד ךיז ןקילײטַאב וועשטידרעב ,גושטנעמערק ,וועיק

 יד ןיא ןירַא םוטעמוא ןעייג ייז ןוא םיטילּפ יד רַאפ טעברַא-ספליה רעד ןיא

 -עגנָא טָאה .ק .צ רעד סָאװ ,עיצולָאזער יד .,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי-ןײמעגלַא
 עקידלארשייללכ יד ןיא ליײטנָא ןייק ןעמענ-טשינ ןגעוו 1915 יַאמ ןיא ןעמונ
 בילוצ לייוו ,ןבעל ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד טינ שיטקַאפ זיא ,ןטפַאשרעּפרעק
 טרעלקרעד סָאװ טימ .ןטיבעג לַאקידַאר עגַאל יד ךיז טָאה םישוריג-ןסַאמ יד

 -רָאפנעמַאװצ רעד ןופ גנוצונסיוא עטכעלש יד .ק.צ ןופ רעייטשרָאפ רעד
 ךס ַא ןוא ,שיפַארגעלעט ןפורעגפיונוצ ןעמ טָאה רָאפנעמַאזצ םעד ? ענובירט
 יד בילוצ .ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב טינ ךיז ןבָאה ןטנעמעלע עקיטכיוו
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 טיװעלַאצ לצנעב ןרעטש םיסקַאמ



 ןרָאװעג טכַאװשענּפָא ללכב גנוקריוו עשידנוב יד זיא ןעגנוגנידַאב-המחלמ

 ןענייז סָאװ ,םירבח ןופ ןענַאטשַאב זיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטסידנוב עּפורג יד

 רעיײטשרָאפ-.ק .צ רעד טָאה רעטייוו ,ןבעל-יײטרַאּפ ןֹופ ןסירעגּפָא גנַאל ןיוש

 : עגַארפ רעד ןיא דנוב ןופ עיציזָאּפ יד טרעלקעגפיוא ױזַא
 םיטילּפ יד רַאפ ףליה : ןגַארפ ייווצ יד ןשימוצפיונוצ שיגָאגַאמעד זיא'ס,

 סָאד זַא ,ןטלַאה ןוא -- עיצַאזינַאגרָא רעשידיײ-ןײמעגלַא רעד ןיא ליײטנָא ןוא

 ןלעטשקעװַא עגַארפ יד ןפרַאד רימ .עבלעז סָאד ןוא סנייא טשרמולכ זיא

 -עג יד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןופ סעצָארּפ ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ .שיטילָאּפ
 המחלמ יד סָאװ ,ןטיױנ יד ןקידירפַאב ןופ ןדָאב ןפיוא תוחוכ עכעלטפַאשלעז
 ענלצנייא ענעי ןעוועג ןענייז וויאַאנ .ןפורעגסױרַא ןבָאה ןקילגמוא עריא ןוא
 ןכעלדיײמרַאפמוא םעד ןטלַאהרַאפ ןעק ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב

 וועיק ןיא ,ןטעטימָאק עשידיי יד ןופ קיטילָאּפ רעד טימ קידנפמעק סעצָארּפ

 סטעטימָאק ןופ קיטילָאּפ ןקיטייזַאב וצ ללכב טרעדָאפעג ייז ןבָאה
 טלָאװ סָאד .(קיטילָאּפ עשיטסינויצ ַא ןעוועג סע זיא לַאפ םעד ןיא) טייקיטעט

 ןטלַאהרַאפ וצ עבַאגפיוא רעזנוא טשינ זיא'ס לייוו ,ךַאז עכעלדעש ַא ןעוועג
 רעדָא עשיטַארקַאמעד יד ןופ גנורימרָאפסױא רעשיטילָאּפ ןופ סעצָארּפ םעד
 זיא רעבירעד .טרעקרַאפ טקנוּפ זיא עבַאגפיוא רעזנוא ,ןטנעמעלע עלַארעביל

 ןייז ןענַאטשרַאפ המחלמ בייהַנָא ןופ טָאה רע ןעוו ,,ק .צ רעד ןעוועג טכערעג
 -ןײמעגלַא ןופ גנירדנירַא םעד ןגעק ךיז ןלעטשנגעקטנַא ; יוזַא עבַאגפיוא

 -ללכ; ןופ עיידיא רעד .הביבס-רעטעברַא רעד ןיא קיטילַאּפ רעלַאנָאיצַאנ

 יד טלעטשעגנגעקטנַא בייהנָא ןופ ךיילג רימ ןבָאה ?עיצַאזינַאגרָא-לארשי

 -ַאנָאיצַאנ ןופ דיישרעטנוא ןָא רעטעברַא יד ןופ גנוריּפורג-ןסַאלק ןופ עיידיא
 םעד ןיא טקירדעגסיוא עיידיא יד ךיז טָאה גירק ןופ בייהנָא ןיא ,טעטיל
 םורַא ןוא ,עשרַאװ ,ענליוו ןיא ןכיק-רעטעברַא ערעדנוזַאב טנפעעג טָאה'מ סָאװ
 -רעגריב ןטימ ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד טימ ףמַאק ַא טריפעג ךיז טָאה ייז
 ףיוא ןעגנַאגעג זיא ץלַא סָאד ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד טימ ןוא טעטימָאק
 ,(=- ןבאגפיוא ערעזנוא ןופ עיניל רעד

 :גירק ןופ דָאירעּפ ןטשרע ןיא .ק .צ ןופ גנולעטש יד ןעוועג זיא סָאד
 ןעוו .ןטפַאשרעּפרעק עשידיי-ןיימעגלַא יד ןיא ןײגנײרַא טינ ןפרַאד ןטסידנוב

 -עצ ךיז זיא טעברַא-ספליה יד ןוא טרעמרַאפ ךיז ןבָאה םישוריג יד רעבָא
 ענעפַאשעג יד ןיא טקילײטַאב ךיז רעוט עשידנוב שיטקַאפ ןבָאה ,ןסקַאװ
 -עּפש ןוא ,ןרָאװעג לטב אלימב זיא .ק .צ ןופ עיצולָאזער יד .סעיצַאזינַאגרָא
 עטנַאמרעדנבױא יד ןיוש .ןרָאװעג טפַאשענּפָא לעיציפָא ךיוא יז זיא רעט
 טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה (1915 ינוי ףוס) ץנערעפנָאק עקידברעמ-םורד

 רעד ןיא לײטנָא םוצ וויטיזַאּפ ןגױצַאב ךיז טָאה עיצולָאזער ריא ןוא ןינע םעד
 -פיוא ערעדנוזַאב יד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה יז .םיטילּפ יד רַאפ טעברַא-ספליה
 ןופ דרַאגנַאװַא םעד ןינע םעד םורָא ןריטנעמעצ וצ -- ןטסידנוב יד רַאפ עבַאג

 -נָאק וצ טרידנעמָאקער רעבירעד טָאה ץנערעפנָאק יד .סַאלק-רעטעברַא
 -ייז סָאװ ,סעיצקעס ןוא סעיסימָאק ענעי ןיא תוחוכ עשידנוב עלַא ןרירטנעצ
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 "קעס-לוש .סָארויב-טעברַא) ליצ ןקיזָאד ןרַאפ טסַאּפעגוצ ןטסרעמ םוצ ןענ

 ןביילברַאפ ,עיצַאזינַאגרָא רעניײמעגלַא רעד ןיא קידנעײגנײרַא ךיוא, ןוא ,(סעיצ

 "ער יד טָאה רעבָא ייברעד ."עּפורג עטריטנעמעצ עקידנעטשבלעז ַא טרָאד

 ןעמענ טשינ טרידנעמָאקער .ק .צ ןופ עיניל רעד טימ םכסה ןיא עיצולָאז

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןענַאגרָא עקידנריּפנָא יד ןיא ליײטנָא ןייק

 רעד טימ ןעוועג םיכסמ טינ ןבָאה רעטרע יד ףיוא רעוט עשידנוב ליפ

 עקידנהיפנָא יד ןיא ךיז ןקילײטַאב טשינ ןגעוו דנוב ןופ .ק .צ ןופ גנולעטש

 "יוא ןיא גנוטַארַאב רעטרינַאלּפ רעד וצ .ןטעטימָאק-ףליה יד ןופ ןענַאגרָא

 סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןופ טקעיָארּפ ַא טכַארבעג .ק .צ רעד טָאה 1915 טסוג

 ןטעטימָאק עקידנריפנָא יד ןיא לײטנָא ןגעוו קנַאדעג םעד טזָאלרעד ןיוש טָאה

 -עגרָאפ זיא טייצ רענעי וצ רעבָא .קיטיונ ןייז טעוו'ס ביוא ,רעטרע יד ףיוא

 -לַארענעג רעד : יוניש רעקיטכיוו ַא עגַאל-םיטילּפ רעצנַאג רעד ןיא ןעמוק

 זױלב טינ ןטקנוּפ עטמיטשַאב יד ןופ טקישעגסױרַא טציא ןיוש טָאה בַאטש

 -כערַאב ןעוועג טינ זיא טציא ,ןטעל ןוא רעניווטיל ,ןקַאילָאּפ ךיוא רָאנ ,ןדיי

 ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע ,עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עטרעדנוזענּפָא יד טקיט

 עלַא ןענידַאב לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עכעלטייהנייא ןַא ןלעטשוצפיוא ןדָאב

 יד טָא טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ םיטילּפ

 א ןריפ וצ; ןטסידנוב עלַא ןפורעג .ק .צ רעד טָאה ,עיצַאוטיס עטרעדנעעג

 "עג סרעדנוזַאב ןוא ,עיצַאזינַאגרָא עטקינייארַאפ ַאזַא ןדליבסיוא רַאפ ףמַאק

 יַאגֹרָא םייב ךעלרעפעג רָאג ןרעװ ןעק טײקטרעדנוזעגּפָא יד זַא ,ןעקנעד

 -עברַא-םיטילּפ יד רַאפ (סעשזריב-סטעברַא) סָארויב-טפנוקסיוא יד ןריזינ

 | ,=* "רעט

 רָאפנעמַאזוצ-טנגעג ַא וועיק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1915 טסוגױא ןט15 םעד

 ןסָאלשעג טכַאמ רעד ךרוד זיא רָאפנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד .טעטש יד ןופ

 -סיוא טַאהעג טָאה'מ .טעברַא ןייז טקידנערַאפ טָאה רע רעדייא ךָאנ ןרָאװעג

 יד ןופ טפַאשרעטערטרַאפ ַא ןייז לָאז רָאפנעמַאזוצ םעד ןיא זַא ,טלעוּפעג

 ןרָאװעג טלייטרַאפ ןענייז ןטַאדנַאמ יד .,ןטַאגעלעד 10 לכה:-ךסב --- רעטעברַא

 ןפוא ןקיטכיזרָאפ ַא ףיוא .וועיק ןיא ןענײארַאּפ-רעטעברַא עלַאגעל יד ןשיווצ

 יו ,דנַאל ןיא קיטילָאּפ רענײמעגלַא ןופ ןגַארפ טלדנַאהַאב ָאד ןעמ טָאה

 -עלעד-רעטעברַא רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ,םולש ןוא המחלמ עגַארפ יד ךיוא

 רעד ןיא ..ק.צ ןשידנוב ןופ רעייטשרָאפ ַא ליײטנָא ןעמונעג ךיוא טָאה עיצַאג

 רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טלעטשעג טָאה עיצַאגעלעד-רעטעברַא יד סָאװ עיצולָאזער

 ןלעוּפסױא ןפרַאד רעטעברַא יד (1, :ןטקנוּפ עכלעזַא טריפעגניײרַא רע טָאה

 רעד בילוצ ןפַאשעג ןרעוו סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק עלַא ןיא ןזָאלוצ ייז לָאז ןעמ

 יד ןקיניײארַאפ זומ ןעמ (2 :(םיטילּפ) סעצנעשזעיב יד רַאפ טעברַא-ספליה

 יד זַא ,ןרעכיזרַאפ ייברעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ טייקיטעט

 : ןרעוו טקידירפַאב ןלָאז עיצַאנ רעדעי ןופ ןשינעפרעדַאב-רוטלוק עלַאנָאיצַאנ
 ןבעגרעביא ןעמ ףרַאד םיטילּפ עזָאלסטעברַא יד רַאפ טעברַא ןכוזסיוא סָאד (2
 יד ןופ טפַאשרעטערטרַאפ ַא טימ ,סעשזריב-סטעברַא עשיטָאטש:-ןיימעגלַא יד
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 רַאפ עמַאזניימעג ןייז ןפרַאד סעשזריב עקיזָאד יד .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 ?טעטילַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא רעטעברַא עלַא

 -ןײמעגלַא יד זַא ,לָאמ ןייא טינ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא

 יד ןקידירפַאב וצ קיאעפ ןעוועג טינ טייוו ןענייז סעשזריב-סטעברַא עשיטָאטש

 ,םיטילּפ עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב עכעלכַארּפש ןוא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטַארקַאמעד-לַאיצָאס עסיוועג ןעוועג ךיוא ןענייז טרָאד
 רעייז ןוא ,"רעקלעפ עטקירדעג יד ןצלעמשפיונוצ, גנוזָאל רעד ןופ טשרעהַאב

 ,עיצַאלימיסַא -- ןעוועג זיא עיניל עשיטקַאפ
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 טיקיטעט עשידנוב עטקרַאטשרַאפ 6

 "עגוצ "דנוב/ ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה 1916 לירּפַא ןיא

 -- ?דנוב ןופ טייקיטעט רעד ןגעוװ טכירַאב ןצרוקש ןכעלטפירש ַא טלעטש

 רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ץנערעפנָאק רעט2 רעד וצ

 ןענעייל טכירַאב ןקיזָאד םניא .(ץנערעפנָאק רעלאטניק) ןרעב ןיא עיסטימָאק

 סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ טעברַא יד ךיז טרירטנעצנָאק דנַאלסור ןיא; : רימ

 -רַא לָאצ ַא ןיא -- עזָאלסטעברַא ןוא עזָאלמייה יד רַאפ ףליה ףיוא רקיעב

 רעד ןיא ,רעטעברַא ענעבירטרַאפ יד ןענעדרָאוצנייא ףיוא סָארויב-סטעב

 ןבָאה ןדיי יד ואוו ,רעטרע עיינ יד ףיוא (המודכו ןזעוו-לוש) ףליה-רוטלוק

 ןלענָאיסעּפָארּפ ןפיוא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ טעברַא יד .טצעזַאב ךיז

 םישוריג עקידללוכ יד בילוצ טרעװשַאב קרַאטש זיא טיבעג ןשיטילָאּפ ןוא

 "עט רעד ןגעוו טכירַאב ַא ,טױא וצ טרָא ןופ יז ןביירט םעד ןוא ןדיי יד ןופ

 וצ ןעמוקַאב טנעקעג טינ רימ ןבָאה דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ רעזנוא ןופ טייקיט

 יד ןופ טייקטרעטשעצ רערָאג רעד תמחמ -- ץנערעפנָאק רעד ןופ טייצ רעד

 יד טימ ןצענערגַאב ךיז ןזומ רימ ןוא ,דנַאלסור טימ ןעגנודניברַאפ-טסָאּפ

 ןגעוו רימ ןבָאה תועידי עקידמיטרּפ רעמ .ןעגנוקרעמַאב עניימעגלַא עקיזָאד

 -טימ יירד) .(=* ?דנַאלסור ןופ לייט ןטריּפוקֶא םעד ןיא דנוב ןופ טעברַא רעד

 ןוא טַאטשנעזייא יַאסיא ,רעביל קרַאמ -- טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילג

 -רַאפ ןוא טריטסערַא ןעוועג ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןענייז ןייטשנייו ןרהא
 רעד ןֹופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעמענ ליײטנָא טנעקעג טשינ אלימב ןוא ,טקיש

 ,(גנוגעװַאב רעשידנוב
 ןיא דנוב ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טכירַאב רעטרילַאטעד ַא טמוק רעטייוו

 .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןליױּפ
 טלעג ,ןשטנעמ ןיא קחוד ןופ ןטילעג טָאה דנַאלסור ןיא דנוב רעד

 קורד רעד ,ןטָאברַאפ ןעוועג זיא עסערּפ עשידיי יד ,ןטייקכעלגעמ-קורד ןוא

 עשידיי-שיסור ענימעגלַא יד ,קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רוזנעצ רעד ןופ
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןגעוו תועידי קינייו רעייז ןבעגעג ןבָאה ןלַאנרושז

 -ָאזיא ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ."דנוב,, ןגעוו ןוא גנוגעװַאב

 ..ק .צ ןופ ןוא רעטייייווצ רעד ןופ ענייא טריל
 -- רערעל :ןעלקניוו עלַא ןיא וויטקַא ןעוועג ןטסידנוב ןענייז ךָאד ןוא

 -לופַאב יו קיטעט ןעוועג ןענייז ערעדנַא ;ןעמייה-רעדניק ןוא ןלוש יד ןיא
 ,טרָא ןופ ,הלכשה-יציפמ הרבח רעד ןופ ,ןטעטימָאק-ספליה יד ןופ עטקיטכעמ
 ןוא ןעָארויב-סטעברַא יד ןופ רעריפנָא ןוא רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ייז ;עזָא
 יד ןיא רעמענלײטנָא ןוא רעדילגטימ ;סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ-ומכ
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 .א ,ןעגנוטַארַאב-לוש ןוא ןטעטימָאק-לוש יד ןיא ,ןטפַאשלעזעג עשירַארעטיל
 ןטסידנוב יו לעיציפָא טרירוגיפ ןטסידנוב יד ןבָאה לָאמ עלַא טינ ..וז ,זַא
 -ָאס יד ןטײרּפשרַאפ םייב .ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה םיטש עשידנוב יד רעבָא

 עשידיי יד ןריזיטַאוקָאמעד וצ ןעגנואימַאב יד ןיא ,ןעיידיא עשיטסילַאיצ

 -עקדענָא ריא ןוא ךַאוּפש רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק ןיא ,טײקכעלטפַאשלעזעג

 םעד ןיא -- םינימ עלַא ןופ ןטייקיטעט-רוטלוק יד ןיא ,ןטיבעג עלַא ןיא גנונ

 ןָאטעגנײרַא ןוא טקיטפעשַאב קרַאטש ןעוועג ןטסידנוב ןענייז ןעמעלַא

 עטנַאסערעטניא ןַא רימ ןעניפעג ןָאסנָארַא ירָאגירג ןופ תונורכז יד ןיא
 טײקכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד ןעזעגסיוא טָאה'ס ױזַא יװ ,גנובײושַאב

 ןעמוקַאב רימ .קסבעטיוו טָאטש רעד ןיא גירק-טלשוו ןטשרע ןופ ןרָאי יד ןיא
 רעשידיי רעד ףיוא טקריװעג טָאה המחלמ יד ױזַא יו גנולעטשרָאפ ַא ָאד
 ןוא ןסערעטניא עכעלטפַאשלעזעג עכלעוו ,טָאטש רעד ןופ גנורעקלעפַאב

 ןעגנומיטש עשיטילַאּפ ערעסָאװ ,ןפורעגסױרַא טָאה המחלמ יד ןעמעלבָארּפ

 -קַא עכעלטפַאשלעזעג ערעסָאװ ןוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טשרעהַאב ןבָאה
 .ןבעל ןשידיי ןיא טרינימָאד ןבָאה ןטעטיוויט

 -רַאֿפ ךיז קסבעטיוו ןיא טָאה ?טעברַא ךרוד ףליה, טפַאשלעועג יד
 ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,ןטיירטש עכעלטפַאשלעזעג ןופ רטנעצ ַא ןיא טלדנַאװ

 ןוא ,ןכַאפ ענעדישרַאפ ןופ ןטַאטשקרעװ ךס ַא טגָאמרַאפ יז טָאה ,חמחלמ יד

 רוטנַאדנעטניא רעד טימ ןטקַארטנַאק לָאצ ַא ןסָאלשעג טָאה טפַאשלעזעג יד

 -גייא טָאה טפַאשלעזעג יד ,ײמרַא רעד רַאפ ךיש ןוא םישובלמ ןלעטשוצוצ ףיוא

 ךיז טָאה םרָאפ רעטערקנָאק ַא ןיא .טרָא םעד טימ טקַאטנָאק ַא טלעטשעג

 -ףלַאה ַא ןדליבסיוא ןיא לייטנָא ןוויטקַא ןגעוו עגַארפ יד טלעטשעג ךיוא
 יד טָא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז ןטסידנוב יד ךיוא .,הליחק עלַאגעל
 ןידַא ןעייג ייז יצ ןסילשַאב ךיז רַאפ טפרַאדעג ןבָאה ייז ןוא ,ןעגנולדנַאהרַאפ
 קרַאמ קסבעטיוו ןייק ןעמוקעג טייצ רענעי ןיא זיא טקנוּפ .הליהק רעד ןיא
 -ַאב רעד ןופ ןטקיטכעמלופַאב ַא ןופ טַאדנַאמ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעביל
 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,?טפַאשלעזעג עשימָאנָאקע-יירפ, רענרוברעטעּפ רעטסואוו
 יד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג טָאה רע .ענעטילעג-המחלמ ןפלעה טימ ןעמונ
 ,ג טלײצרעד ,רעביל .מ, .עגַארפ-הליהק רעד ןגעוו ןעגנוטַארַאב עשידנוב

 -קנַאס' דתב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ ַא יו טָאה ,ןָאסנָארַא
 רעשידיי רעד ןיא ןעמענ ליײטנָא םוצ גנואיצַאב עוויטיזַאּפ רעזנוא !טרינָאיצ
 "ןעמונעגנָא טלָאמעד ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמרָאפ ענעי ןיא טעברַא

 ווירב ןעמוקעגנָא קסבעטיוו ןייק ןענייז 1914 ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא
 ןטריטקעיָארּפ ַא וצ ןטַאגעלעד ןקיש וצ גנודַאלנייא ןַא טימ ןגרעבזָאילס ןופ
 -ידיי רעד ןופ ןגָארפ ךיוא יוװ ,םינינע-חליהק ןגעוו ?רָאפנעמַאזוצ ןשידייק
 ,ק ,צ ןטימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןָאסנָארַא .ג .קיטילָאּפ רעש
 ,?רָאפנעמַאזוצ ןשידיי, ןקיזָאד ןטימ ןריסערעטניארַאפ וצ םיא ידכ ,דנוב ןופ
 -ופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,.ק .צ ןשידנוב ןופ רעדילגטימ יד ייב רעבָא
 -גָארַא .גנַאלקּפָא ןייק ןענופעג טינ וויטַאיציניא ןייז טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ןענ
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 ,שיטילָאּפש .קסבעטיוו ןופ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג זיא ןָאס
 ."רעוויטימירּפ ןוא רעוװיאַאנ ַא ןעוועג רָאפנעמַאזוצ רעד זיא ,רע טביירש

 5 ייז ןופ ,םיטילּפ טנזיוט 8 םורַא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה קסבעטיוו ןיא
 יד ןפלעה וצ טעטימָאק רעשידיי ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס ,עשידיי טנזיוט
 .טסבלעז ַא טריפעגכרוד טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד .גירק ןופ תונברק
 .תוליהק עשידיי ערעדנַא ךס ַא ןופ רעטסומ ןטיול ,עינַאּפמַאק-גנורעײטשַאב
 -ַארקָאמעד ערעדנַא ןוא ןטסידנוב יד ןענייז ןוויטָאמ עשיאיידיא בילוצ רעבָא
 -נעצנָאק ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טעטימָאק ןקיזָאד םנופ סױרַא ןטנעמעלע עשיט
 ,(6* ,ָארויב-סטעברַא רעד ןיא טרירט

 ןעוועג זיא; ,ןָאסנָארַא ,ג טלייצרעד ,ָארויב-סטעברַא רעד ןופ ליצ רעד

 יד רַאפ ייס ןוא עזָאלסטעברַא רעקסבעטיוו יד רַאפ ייס טעברַא ןעניפעג וצ

 זיא; ָארויב-סטעברַא עקיזָאד יד .,"קסבעטיוו ןייק ןעמוקעג ןענליז סָאװ ,םיטילּפ

 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןלייז יד ןופ רענייא ןרָאװעג ןכיגניא רָאג

 רעלעירטסודניא-סגירק ַא ןפַאשעג ךיז טָאה קסבעטיוו ןיא ךיוא .?טָאטש

 "רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןַא ויטקַא ןעוועג זיא טעטימָאק םניא ןוא ,טעטימָאק

 ןענייז'ס ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטע טריפעגכרוד טָאה עּפורג יד; .עּפורג

 -ַאנרעטניא' ןוא !סעצנָארָאבָאי יד ןשיווצ ןטַאבעד עפרַאש ץנַאג ןעמוקעגרָאפ

 עסיורג ןייק ןוא ךַאוש רעייז ןעוועג ןענייז סעּפורג עדייב יד .!ןטסילַאנָאיצ

 ?טַאהעג טינ ךיוא ייז ןבָאה גנוקריוו

 -- ןטסידנוב רעקסבעטיוו ןוא קסבעטיוו ןופ טערטרַאּפ רעקיזָאד רעד

 ךיוא ןוא בשומה-םוחת ןשידיי ןופ טעטש ייר א וצ ןרעוו טדנעװעגיַא ןָאק

 ךיז טָאה קרַאטש רָאג .םוחת םעד ץוחמ ןדיי ןופ רעטרע-ןיואוו עיינ יד ןופ

 ןּפורג ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענייז ןופ ןוא דנוב ןופ טײקוװיטקַא יד ןליפ ןעמונעג

 ןיא ןעגנוריסערעטניארַאפ עשיטילָאּפ יד .,1916 רָאי ןיא רעטרע יד ףיוא

 ץלַא ןרָאװעג זיא טנָארפ ןפיוא עגַאל יד .טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה דנַאל ןצנַאג

 -- גנוריגער רעד טימ טייקנדירפוצמוא יד ;רעזָאלסגנונעפָאה ןוא רעגרע

 ;קורדסיױוא םוצ ןעמרָאפ ערעטסיירד ץלַא ןיא ןעמוקעג זיא ןוא רעקרַאטש ץלַא

 ןייא ןופ ןרענָאיצקַאער ערעטצניפ יד ןופ ןטירטפיוא יד טימ עמוד-הכולמ יד

 סעקיװָאדורט ןופ ןוא עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ןוא ,טייז

 -טגנערטשעגנָא ןיא דנַאל עצנַאג סָאד ןטלַאהעג ןבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
 רַאפ טכער ןופ ,עיטַארקַאמעד ןוא טייהיירפ רעמ ןופ ןעגנורעדָאפ יד ;טייק

 ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה טרפב ןדיי רַאפ ןוא ללכב ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 -טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא זיא ללכב .,רעוויסנעטניא ןוא רעטּפָא ץלַא

 ,דנַאל ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא טרפב ,גנובעלפיוא ןַא ןעמוקעגרָאפ טייקכעל

 רעשעידיי רַאפ טפַאעלעזעג ַא ָאד ךיז טנפע 1916 בייהנָא .גרוברעטעּפ ןיא

 -נוב רעטנַאקַאב רעד ךיז טניפעג טעטימָאק ןיא -- טסנוק ןוא רוטַארעטיל

 עשידיי יד טנפעעג ךיז טָאה רָאי ןבלעז ןופ ילוי ןט5 םעד .גרעבנרינ .י טסיד

 גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד רָאפ טמוק רעבמעווָאנ ןיא .טפַאזטלעזעג עלַארטַאעט

 -עג רעשירַארעטיל-טסנוק רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא רעוקסָאמ רעד ןופ
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 ַא ןפַאשעג ךיוא ךיז טָאה 1915 ףוס .ץרּפ ,ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא טפַאשלעז

 עשידיי רָאפ ןעמוק רעטפָא ץלַא .קיטסיטַאטס רעשידיי רַאפ עלַארטנעצ

 ,ןגַאלרַאפ עשידיי עיינ ןופ ןוואורּפ ךיז ןפַאש'ס .סעיצקעל ןוא ןטרעצנָאק
 םעד .עסערּפ עשידיי יד ןעײנַאב וצ וואורפ ַא טכַאמעג ךיוא טרעוו'ס

 שידיי ףיוא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןײגסױרַא ןָא טבייה 1915 רעבָאטקָא (18 1

 ןעניפעג רעטעברַאטימ יד ןשיוװצ .טַאלבעגַאט רעדַארגָארטעּפ ןעמָאנ ןרעטנוא
 -נלעטשרָאפ .םייח-ןב ,םיובנירג .י ,ןָאסלענעצַאק ,ל .י ,רד ,תובשחמ-לעב ךיז

 -מוא ןַא יו; :ןבירשעג עיצקַאדער יד טָאה רענעייל ןשידיי ןרַאפ ךיז קיד
 ןפיוא טסעפ ןייטש טַאלבעגַאט רעדַארגָארטעּפ סָאד טעװ ןַאגרָא רעשיאיײטרַאּפ
 ןופ -- ןבעל ןשידיי ןופ ןגָארפ עלַא ןטכױלַאב ןוא ןדָאב ןשידיי-לַאנָאיצַאנ

 -וַצּפָא; וצ ךיוא טגָאז עיצקַאדער יד ."סנַאסענער ןשידיי ןופ טקנוּפדנַאטש

 -טסניק ןשידיי ןרַאפ ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רַאפ ץַאלּפ ךס ַא ןבעג

 טַאלבעגַאט רעדַארגָארטעּפ סָאד זיא רעמונ ןטניינ ןפיוא ,?טרָאװ ןשירעל
 יד ףיױא ןשינעבילרעד יד ןגיוצעגקירוצ ךיוא טָאה'מ .ןרָאװעג ןסָאלשעג
 .גָאט רעד ןוא (שיאערבעה) םייחה עטריטקעיָארּפ

 .טזָאלרעד טינ טכַאמ יד טָאה שידיי ףיוא לַאנרושז-שדוח ןייק וליפא

 סעדעי ,ןטפעה-למַאז ענלצנייא ןעניישרעד שדוחב שדוח : הצע ןַא ךיז טיג ןעמ
 -גָאט ,געט ערעזנוא ןיא ,טרָאוו עשידיי סָאד :ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא לָאמ
 רעועידיי ,ןבעל סָאד ,טלעוו עשידיי יד ,גָאט וצ גָאט ןופ ,געוו רעד ,טגַארּפ
 עשידנוב ַא שיסור ףיוא ןײגסױרַא ןָא טבייה 1916 רעבָאטקָא ןיא .קנַאדעג
 ,1917 רַאורבעפ זיב ,ןרעמונ 16 ןענישרעד -- יטסעיוו ַאיקסיירוועי עבַאגסיוא

*5 
 לא יא

 .דנוב ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ ווָאקרַאכ ןיא זיא 1916 גנילירפ
 ,וָאקרַאכ ,וועיק ,לעמָאה ,קסנימ ןופ -- ןטַאגעלעד 7 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה'ס

 -לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ 2 ,גרוברעטעּפ ןוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ,גושטנעמערק
 טלעפעג ןבָאה סע .,טכער-סגנוטַארַאב טימ רענעדַאלעגנייא ןייא ןוא טעטימָאק

 ָארויב ןקיליײוװטייצ םנופ ןוא עװקסָאמ ,קסיורבָאב ,קסבעטיוו ןופ ןטַאגעלעד יד
 ,דנוב רעטערעב ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ

 ,לוש א ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב עוװיטַאריּפסנָאק-גנערטש יד
 שטיוװָאמַארבַא .ר ןופ רעטסעווש ַא ןעוועג זיא לוש רעד ןופ ןירעטלַאװרַאפ יד

 ןשיוװצ ,לַאקָאל םעד רעוט עשידנוב יד ןופ תושר ןיא טלעטשעג טָאה יז ןוא
 לקנַאי ,(.ק .צ ןופ עדייב) סעפַאר השמ ,ךילרע .ה ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד

 ואו ,רעװט ןופ ענעפָאלטנַא טשרָאקָא עדייב) ןײטשדלָאג דרַאנרעב ,ןיוועל
 ,(החגשה:ייצילָאּפ רעטנוא ןעוועג ןוא הסיפת ןופ ןרָאװעג טײרפַאב ןענייז יז
 .ערעדנַא ןוא ךיירנייוו סקַאמ

 -גָאט ַאזַא טלדנַאהַאב טָאה יז ןוא געט 3 טרעיודעג טָאה גנוטַארַאב יד
 רַאפ ףמַאק (3 ,קיטקַאט רעזנוא (2 ,גירק םוצ גנואיצַאב יד (1 :גנונעדרָא
 -רָא-ספליה עכעלטפַאשלעזעג-שידיי יד וצ גנואיצַאב (4 ,גנוקיטכערַאבכיײלג

 ןרָאפ .ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא (6 ,רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא (5 ,סעיצַאזינַאג
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 ןטַאגעלעד יד ןבָאה גנונעדרָא-גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ עטנָאמרעד יד ןעלדנַאהַאב

 -רעביא םענײמעגלַא ןַא ןוא טכירַאב ןכָאנ ..ק .צ ןופ טכירַאב ַא טרעהעגסיוא

 יד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד ןופ גנוקריוו ןוא עגַאל רעד רעביא טכיז

 יד? .גנוטַארַאב רעד ןופ גנורעלקרעד ַא ןעמונעגנָא קימיטשנייא ןטַאגעלעד

 ,גנורעלקרעד יד ןָא טזייוו ,ןבעל-ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןלייט יד סָאװ םעד תמחמ טרעטשעצ םָאקלופ ןענייז

 ןסירעגּפָא ןצנַאגניא ןענייז ,טנָארפ ןופ ןטייז עדייב ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו

 גנוטַארַאב רעד ןופ ןסולשַאב יד סיוא ןקירד; רעבירעד ,"ןטייווצ ןופ רענייא

 -רִא טנייה זיא רעכלעוו ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ לייט םענעי ןופ רָאנ גנוניימ יד

 ?טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ ןדנוברַאפ לענָאיצַאזינַאג

 -נָא גנוטַארַאב יד טָאה גנונעדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ עטלדנַאהַאב יד וצ
 דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד .סעיצולָאזער עכעלריפסיוא ןעמונעג

 טימ טסקעט םעד טײלגַאב טָאה ,טכעלטנפערַאפ סעיצולָאזער יד טָאה סָאװ

 ןעקנַאדעג עכלעוו טימ רעטנוא טכיירטש רע ןכלעוו ןיא ,טרָאװכַאנ ַא םענייז

 ,ןדירפוצמוא זיא רע עכלעוו טימ ןוא םיכסמ ָאי זיא רע ןריפסיוא ןוא

 רעד זַא ,טסעפ טלעטש המחלמ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 פָארַא רע טפרַאװ רעבירעד ןוא גירק םעד טלָאװעג טינ טָאה טַאירַאטעלַארּפ
 טשינ ךיז טלעטש ןוא המחלמ רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עדעי ךיז ןופ
 ןכָאובעגסיױא זיא גירק רעד ןעוו; רעבָא .ןליצ עוויטיזָאּפ םוש ןייק ריא ןיא
 סָאװ ,רעדנעל עלַא רַאפ הנכס ערעיוהעגמוא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא
 ,סַאלק-רעטעברַא רעד זיא ,געלשעג ןקיטולב םעד ןיא ןגיוצעגניירַא ןענייז

 -עג ןעוועג ,ךורבסיוא ריא ייב המחלמ יד ןלעטשוצּפָא חוכב קידנעייז טינ
 ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא רעדנעל עלַא ןיא ןעגנואווצ
 -טנַא וצ טייצ יד ןעמוק טעװ המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ טשרע, ,.,?דנַאל
 רעדעי ןופ טירט עשיטקַאט יד קיטכיר ןעוועג ןענייז סע לפיוו ףיוא ןדייש

 קיטקַאט עקיזָאד יד .לַאנַאיצַאנרעטניא-רעטעברַא ןופ עיצקעס רענלצנייא

 ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ףכית ןלעטשוצפיוא העינמ ןייק ןייז טשינ רעבָא ףרַאד
 ןעיינַאב וצ קיטיונ טגנידַאבמוא זיא'ס .לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סעיצקעס עלַא
 ןעגנואיצַאב יד ןלעטשפיוא קירוצ ןטסכיג םוצ יוװ ןוא ףמַאק-ןסַאלק םעד

 ןכרוד רָאנ לייו,; ,"תוכולמ עקידנריפ-גירק עלַא ןופ רעטעברַא יד ןשיוצ
 ןייז ןדנעװנָא טַאירַאטעלַארּפ רעד ןעק רעדנעל עלַא ןיא ףמַאק ןעמַאזניימעג

 המחלמ יד ןקידנערַאפ וצ תוכולמ עקידנריפ-גירק יד ףיוא סולפנייא
 ןיק ןופ ןסיו טינ ןלָאז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב םולש עכלעזַא ףיוא
 סעיטנַארַאג עטסערג יד ןבעג ןלָאז סָאװ ,עטגיזַאב ןייק ןוא רעגיז
 ףיא טכער סָאד רעקלעפ עלַא ןענערָאװַאב ןוא תומחלמ עיינ ןגעק

 ןופ וויטוקעזקע ןופ טעברַא יד טסירגַאב גנוטַארַאב יד ."גנומיטשַאבטסבלעז
 םעד ןכיירגרעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ָארויב ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 רעטלַא ןייז ןיא זיולב טייקיטעט ןייז ןעיײנַאב ףרַאד לַאנָאיצַאנרעטניא רעד .,ליצ

 -רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד טקיניײארַאפ סָאװ ,םרָאפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא
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 "יצ יד ןַא ,טנעקרענָא גנוטַאוַאב יד .רעקלעפ עטריזיליוויצ עלַא ןופ טפַאש

 ןעגנערב רעטייו ךיוא ןָאק ןוא טכַארבעג טָאה גנוקינייארַאפ רעדלַאװרעמ
 -גקינייארַאפ ,ןבַאגפיוא עטנָאמרעדנביױא יד ןופ גנוכיירגרעד רעד ןיא ןצונ ליפ
 -דנַאטש ןפיוא טנייה ןיוש ןעייטש סָאװ ,לַאנַאיצַאנרעטניא ןופ ןלייט עלַא יד קיד

 -רעטניא יד ןלעטשוצפיוא ףכית ןבערטש ןוא םולש ןרַאפ ףמַאק ןופ טקנוּפ

 יד ןטלַאהרעטנוא רעבירעד טעוװ גנוטַארַאב יד ,ןעגנודניברַאפ עלַאנָאיצַאנ
 יַאב וצ קיטיונ רַאפ רעבָא טניפעג יז ;גנוקינייארַאפ ןוא גנוגעװַאב עקיזָאד
 ןטנעמעלע עסיוװעג ןופ גנובערטש רעד ןגעק טריטסעטָארּפ יז זַא ,ןענָאט

 "רַאפ עקילייווטייצ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ גנוקינייארַאפ רעדלַאװרעמיצ דעד ןופ

 -גיא ןשיטסילַאיצָאס םעד טָאטשנָא גנוטכירנייא עקידנעטש ַא ןיא גנוקינייא
 ןייז טימ ,טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןכרוד טנעקרענָא זיא סָאװ ,לַאנָאיצַאנרעט

 ,?גָאַאה ןיא וויטוקעזקע

 רעשידנעלסיוא רעד טָאה עיצולָאזער רעד טָא ןופ ןטקנוּפ עקינייא ןגעק
 םיכסמ טשינ זיא רע :תונעט עכלעזַא טלעטשעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק

 ןעגנואווצעג ןעוועג ךעלקריוו זיא , טַאירַאטעלָארּפ רעד זַא ,גנוניימ רעד טימ
 טניימ סָאד ."דנַאל ןופ גנוקידיײטרַאפ רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא םוטעמוא

 רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא טמענ, טַאירַאטעלַארּפ רעד זַא

 עשיטסילַאיצָאס יד זַא ,ןעניימ רימ, ;"ןעגנוריגער יד ןופ קיטילָאּפ-סגירק

 אזַא ףיוא טלייטרוארַאפ לרוג ןכרוד ןעוועג טינ ןצנַאגניא ןענייז ןעײטרַאּפ

 טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד ןיא רעטייו ."ןדנעטשמוא יד קנַאדַא לָאר

 יד ןופ קיטקַאט יד ןעלדנַאהַאב עקיטליגדנע סָאד זַא; ,םיכסמ טשינ דנוב ןופ
 רעד ןופ ףוס ןכָאנ ףיוא ןזָאל ןעמ ףרַאד לַאנַאיצַאנרעטניא ןופ סעיצקעס
 יד ףרַאד'מ ןוא ןעמ ןָאק טציא ןיוש זַא ,ןטלַאה רימ ,טרעקעגמוא ;המחלמ
 קיטירק עקיזָאד יד .קיטירק רעקיטיײזלַא ןַא רעטנוא ןלעטש קיטקַאט עקיזָאד

 םעד ןבעלפיוא ןוא ןכַאמ וצ טנוזעג ףיוא םיאנת עטגנידַאבמוא יד ןופ ענייא זיא

 ,?לַאנָאיצַאנרעטניא

 -ַאב יד טפור ןבַאגפױא עשיטילַאּפ ערעזנוא ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא
 גנוגעװַאב-םולש יד ןקינײארַאפ ,ןדירפ וצ ןליוו םעד ןקרַאטשרַאפ וצ גנוטַאר

 רעצנַאג רעד ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ גנוגעוַאב-םולש רעד טימ דנַאלסור ןיא

 סַאלק-רעטעברַא רעדנעלסור רעד טינ ןָאק טייז רערעדנַא רעד ןופ .טלעוו

 ךיז טעוו'ס יצ ,םעד וצ קיטליגכיילג ןייז; םכותב רעטענרַא עשידיי יד ןוא

 ןרַאפ ןעגנערב זומ'ס סָאװ ,ןגלָאפ עכעלקערש עלַא יד ןדיימוצסיוא ןבעגנייא

 דנַאלסור ןופ סַאלק רעטעברַא רעד, .."גירק ןקיטציא ןיא הלּפמ ַא דנַאל

 םוש ןייק ךיז ףיוא ןעמענ ןעגנוגנידאב עקיטציא יד ייב טשינ רעּבָא ןעק

 רעקיצנייא רעד, .."דנַאל ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ טײקכעלטרַאװט:;ארַאפ
 וצ ךיוא יו ,הלּפמ רעטסקינייװנסיוא ןַא ןופ דנַאל סָאד ןעװעטַאר וצ געוו
 געוו רעטוואורּפעגסיױא רעטלַא רעד זיא ,םולש ןשיטָארקַאמעד ַא םיא ןעננערב
 ףמַאק םוצ סַאלק-רעטעברַא ןופ ןטפערק יד ןריזינַאגרָא ןקידנעטשבלעז ןופ
 -רַאפ וצ קיטיונ זיא'ס, ..."םישזער ןקיטציא ןופ גנוטכינרַאפ רעלופ רעד רַאפ
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 -לעזעג ןצנַאג ןפיוא סַאלק-רעטעברַא ןטריזינַאגרָא םנופ העּפשה יד ןקרַאטש

 -לעזעג יד ןיא ןעמענ לײטנָא ,דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטפַאש
 -:עמַאװצ עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאש

 קידנּפוטש ןוא ןעגנוטערטסױרַא עקידנעטשבלעז טרָאד קידנריזינַאגרָא ,ןרָאפ
 םעד ןופ קידנעײגסױרַא .גנומיטשַאבטסבלעז רעשיטילָאּפ ןופ געוו ןפיוא ייז
 ןופ לייטנָא םעד קיטכיו סיואכרוד רַאפ גנוטַארַאב יד טלַאה ,טקנוּפדנַאטש
 ,טלַאה גנוטַארַאב יד .ןטעטימָאק עלעירטסודניא-סגירק יד ןיא רעטעברַא יד
 -עברַא רעצנַאג רעד טימ ןדנובעגפיונוצ גנע ןייז ןפרַאד ןּפורג-רעטעברַא זַא
 טרעוו סָאװ ,לַאפנָא םנופ ןּפורג יד ןצישַאב ךיוא ףרַאד עכלעוו ,עסַאמ-רעט
 לייט ןרענָאיצקַאער ןכרוד ןוא גנוריגער רעד ךרוד ייז ןגעק טריזינַאגרָא
 .?ץיזַאושזרוב-סיורג רעד ןופ

 -רעטעברַא ןרַאפ קיטכיו סיואכרוד; רַאפ ךיוא טלַאה גנוטַארַאב יד
 עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ טעברַא רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמענ וצ סַאלק
 ,ןבעל ןכעלטפַאשטריװ ןופ גנוריזינַאגרָאזעד יד ןפמעקַאב וצ סעיצַאזינַאגרָא

 -טינ רעצנַאג רעד ןוא עסַאמירעטעברַא רעד ןדייל ליפ ױזַא טגנערב סָאװ

 ,ןװיטַארעּפַאַאק-רעטעברַא ענעגייא קידנעיוב .גנורעקלעפַאב רעכעלגעמרַאפ
 ענײמעגלַא יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ךיוא רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןפרַאד
 ענעדישרַאפ ןיא סיוא טציא ןסקַאװ סָאװ ,ןטעטימָאק-סגנוזייּפש עלעיצעּפס

 "-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד זַא ,קידנריטַאטסנָאק .טעטש
 -ניא ןּפַאנק ַא סיױרַא ןזייוו גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןוא עסַאמ
 -ַאגרָא ערעזנוא זַא ,גנוטַארַאב יד טניפעג ,עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד וצ סערעט

 ףמַאק ןיא ןזיירק-רעטעברַא עשידיי עטסטיירב יד ןעיצניײרַא ןפרַאד סעיצַאזינ
 ,"גנורעדורעצ רעכעלטפַאשטריװ רעצנַאג רעד ןגעק ןוא תורקי ןגעק

 םוצ טגנערבעג טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה עיצולָאזער רעד ייב

 :טרעלקרעד ןוא טקנוּפ ןקיטכיו ןייא עגונב טפַאשרענגעק ןייז קורדסיוא
 -ניא-סגירק יד ןיא רעטעברַא יד ןופ לײטנָא םוצ וויטַאגענ ךיז ןעיצַאב רימ;
 -ַאזינַאגרָא עטיירב יד שירָאזוליא רַאפ ןטלַאה רימ ןוא ןטעטימָאק עלעירטסוד

 יד ןיא ןפורג רעטעברַא יד טימ טדניברַאפ ןעמ סָאװ ,ןבַאגפיוא עלענָאיצ
 -מוא םעד ןקיטיגרַאפ ךַאז ןייק טימ טינ ךיז טזָאל ןפוא לכב : ןטעטימָאק
 ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ ןייזטסואווַאב םעד טגנערב ןעמ סָאװ ןדָאש ןרעיוהעג
 םיאנוש-ןסָאלק יד טימ טימ-ןטעברַא רעײטשרָאפ-רעטעברַא סָאװ טקַאפ ןטימ
 ,ןטסילַאירעּפמיא ןוא רעמענרעטנוא עסיורג יד טימ םכותב ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ
 בילוצ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ייז זַא ,ןסייו עלַא סָאװ סעיצַאזינַאגרָא ןיא

 ,"המחלמ רעד רַאפ ןטעברַא ןוא המחלמ רעד
 ןטיירגוצ ןגעוו ןעמונעגנָא גנוטַארַאב יד טָאה עיצולָאזער ערעדנוזַאב ַא

 -סױרַא ךיז טָאה עיצולָאזער יד .רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןַא ןפורפיונוצ ןוא
 -וִצ ןפרַאד רימ ,, זַא ,ןזיוועגנָא ןוא רָאפנעמַאזוצ ַאזַא רַאפ וויטיזָאּפ טגָאזעג
 עיידיא רעד וצ עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ
 "וצ רעד ןיא ןרעװ ןגױצעגנײרַא לָאז יז ידכב ,רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןופ
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 גנוטערטרַאפ רעקירעהעג ַא טימ ךיז ןענערָאװַאב ןענָאק ןוא טעברַא-סגנוטיירג
 ,?רָאפנעמַאזוצ ןפיוא

 -ביילג רַאפ ףמַאק ןגעוװ עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ךיוא טָאה גנוטַארַאב יד
 גנוצַאשּפָא ןַא רימ ןבָאה עיצולָאזער רעד ןופ טקנוּפ ןטשרע םניא .גנוקיטכערַאב
 רעשיטימעסיטנַא רענעפָאא רעד ןופ ןוא דנַאל ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןופ
 ,עיצולָאזער יד טגָאז ,ץלַא סָאד, ."עיצקַאער רעד ןופ קיטילָאּפ-גנוטַארסיױא
 וצ בוח ןקידנעגנירד ַא סַאלק-רעטעברַא רעדנעלסור ןפיוא ףױרַא טגייל
 ןוא ןעמרָאפ עלַא ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םעד טנעה ענייז ןיא ןעמענ
 רעכעלרעגריב רעלופ ןופ גנורעדָאפ יד ןטלַאהוצרעטנזא עיגרענע ןייז רָאג טימ
 ,,?דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכײלג רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 ןופ ּפיצנירּפ ןטלַא םעד ןענָאטַאב וצ קיטיונ רַאפ טלַאה גנוטַארַאב יד;
 קידנעטש טָאה רעכלעוו ,עגַארפ-ןדיי רעד ןיא קיטקַאט רעשידנוב רעד
 גנואיירפַאב רעלַאנַאיצַאנ ןוא רעכעלרעגריב רַאפ ףמַאק םעד ןיא זַא ,טרעדָאפעג
 -ָאפ סָאװ ,עבַאגפיוא ןייז לכ םדוק ןעז סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד לָאֹז
 וויטַאיציניא עטסערג יד ןוא ןטפערק ענייז ןופ גנוגנערטשנָא עטסערג יד טרעד
 -רַאפ עקידתוירזכַא יד זַא קידנריטַאטסנָאק .ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד דצמ
 סָאװ ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ןליפעג-רעגריב יד רעטנוא ןבָארג ןעגנוגלָאפ
 -עברַא ןשידיי ןופ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד קנַאד ַא ןסקַאװעגסיױא ןענייז
 טעטיוװיסַאּפ עשיטילָאּפ יד ךיז טלקיװטנַא ןדָאב םעד ףיוא זַא ,סַאלק-רעט
 -ַאב-סגנואיירפַאב רעד רַאפ ךעלרעפעג ױזַא זיא סָאװ ,טייקיטלינביילג ןוא
 רעד ךרוד טצונעגסיוא טנייה ןיוש טרעוװ ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ גנוגעוו
 זַא ,גנוטַארַאב יד טניפעג ,עיצַאטיגַא רעשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטסינויצ
 רעד ןופ טעטױװיטקַא עשיטילָאּפ יד ןקעוו וצ ןעלטימ עלַא טימ קיטיונ זיא'ס
 גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי רעלופ ןופ גנוזָאל יד זַא ,עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי
 ,עיצַאטיגַא רעשיטילָאּפ רעזנוא ןיא ץַאלּפ ןטסקיטכיװ םעד ןעמענרַאפ ףרַאד
 ןופ שארב ךיז ןלעטש וצ ןבערטש ףרַאד סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד זַא
 רעשידיי רעד ןופ רעפטנע רעד ןייז זומ סָאװ ,גנוגעװַאב-סקלָאפ רעטיירב רעד
 ןדניברַאפ וצ ייברעד קידנבערטש ,תופידר עכעלקערש יד ףיוא ננורעקלעפַאב
 רעד רַאפ ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םענימעגלַא ןטימ גנוגעוַאב עקיזָאד יד
 ..'הכולמ רעד ןופ גנוריזיטַארקָאמעד

 טמוקַאב ןעגנוגנידַאב-סגירק עקיטציא יד ייב זַא ,טכַא ןיא קידנעמעב;
 יד זַא ;גנוטיײדַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןטַאמרעסיװעג עגַארפ עשידיי יד
 טַאהעג טָאה סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד סָאװ ,גנוציטשרעטנוא עקידנעטש
 -ער םעד ןגעק ףמַאק ןייז ןיא סַאלק-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד דצמ
 רעד ייב ןרעוװ ןזיװעגסױרַא רעקרַאטש ךָאנ ףרַאד ,םזיטימעסיטנַא-סגנוריג
 רעד ןופ סולש ןתעב עגַאל רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעייג רעד ןופ גנומיטשַאב
 -קרעמפיוא יד םעד ףיוא ןעיצ וצ קיטיונ רַאפ גנוטַארַאב יד טניפעג ,המחלמ
 גנורעדָאפ יד ידכב ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טּפַאשרעטעברַא רעד ןופ טײקמַאז
 -ידיי יד רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עכעלרעגריב ןופ
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 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ םַארגָארּפ-סנדירפ ןיא ןרעוו ןעמונעגניײרַא לָאז ןסַאמ עש

 ינַאגֹרָא יד סורג ןשירַאטעלָארּפ ןכעלרעדירב ַא רעביא טקיש גנוטַארַאב יד

 ,ויטַאיציניא רעשיגרענע רעד רַאפ עקירעמַא ןופ רעטעברַא עשידיי עטריז

 ,?גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא ןזיװעגסיױרַא ןבָאה ייז סָאװ

 ןכלעוו ןיא ,טרָאװכָאנ ַא טימ טײלגַאב ךָאנ טרעוװ עיצולָאזער עקיזָאד יד

 -גָאט רעד ןופ טקנוּפ ןטצעל םנופ גנולדנַאהַאב רעד ייב; :טגָאזעג טרעוו סע

 עיידיא רעד וצ גנואיצַאב רעזנוא (1 : ןגָארפ ייווצ ןענַאטשטנַא ןענייז גנונדרָא

 -רַאּפמוא עטיירב ןופ גנודנירג יד (2 ,סערגנָאק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןַא ןופ

 .גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ ןפמעק וצ ןטעטימָאק-רעטעברַא עשידיי עשיאייט

 עקיטרָא יד ןיא ןטכַארטַאב םוצ ןגַארפ יד ןלעטש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 ?סעיצַאזינַאגרָא

 -ַאב עשיטירק ענייז רע טָאה ,טעטימָאק ןשידנעלסיוא םעד ךייש סָאװ

 עכלעזַא טימ טקידנערַאפ גנוטַארַאב רעד ןופ ןסולשַאב יד ןגעוװ ןעגנוקרעמ

 עקינייא גנוניימ רעזנוא טיול טָאה יז סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ,; :רעטרעוו

 -סור ןיא םירבח ערעזנוא ןופ קיטקַאט יד זיא ,ןעגנולעטשנייא עטפַאהרעלעפ

 ןעמונעג ללכב ,גנוטַארַאב רעד ןופ ןסולשַאב יד ןיא טרילומרָאפ זיא סָאװ ,דנַאל

 ןוא ,םזילַא;ַאיצַאנרעטניא ןופ עיניל רעד ייב ךיז טלַאה יז ןוא עקיטכיד ַא

 ןיא םירבח ערעזנוא זַא ,םעד ףיוא ןזייוװאוצנָא נונעג .רקיע רעד זיא סָאד

 םעד ןעיײנַאב סָאד ,'ןדירפ-גרוב' ןופ ךיז ןגָאזּפָא סָאד זַא ,ןטלַאה דנַאלסור

 ןעגנודניברַאפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןלעטשפיוא קירוצ סָאד ןוא ףמַאק-ןסַאלק

 -ןלָאפרעד ַא רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטיונ יד ןענייז בַאטשסַאמ ןטסטיירב ןיא

 "מָאק וצ ןפור ייז .המחלמ םעד ןגעק טַאירַאטעלָארּפ ןופ עינַאּפמַאק רעכייר

 רַאפ ,המחלמ רעד ןגעק ןריטיגַא ןוא םישזער ןטלַא ןטימ ףמַאק ןזָאלסימָארּפ

 -עכער טשינ ,טעטירַאדילָאס רעכעלרעקלעפנשיווצ ןופ דוסי ןפיוא םולש ַא

 רעד ןגעוו ,דַיַאל םנופ עגַאל רעשירעטילימ רעד טימ ןצנַאגניא ךיז קידנענ

 סָאװ ָאטינ יאדוװַא זיא עגַארּפ רעשידיי רעד ןיא םירבח ערעזנוא ןופ קיטילָאּפ

 עטסעב יד ןופ טסייג ןטימ ןעגנורדעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד זיא יז ,ןדער וצ

 ,(="ףיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ סעיצידַארט

 רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןעמונעננָא ךָאנ טָאה גנוטַארַאב רעװָאקרַאכ יד

 -לעזעג עשעידיי יד ןופ טייקיטעט רעד וצ רעטעברַא עשידיי ןופ גנואיצַאב

 :טלַאהניא ריא זיא סָאד .סעיצַאזינַאגרָא -ספליה עכעלטּפַאש

 םישזער ןקידנשרעה םנופ טייקטליופעצ ןוא טייקיאעפמוא עצנַאג יד;

 יד ןוא ןשינעעשעג-המחלמ יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה

 -סיורַא ןבָאה טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עטרעהרעדמוא

 זיא סָאװ ,גנוריגער יד ,רעטרע-ןיואוו ערעייז ןופ ןשטנעמ ןענַאילימ ןבירטעג

 -סױרַא ךיז טָאה ,עזָאלמייה יד ןגעװ גרָאז יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ביוחמ ןעוועג

 ףיא ןופ תונברק יד יבגל בוח ריא ןליפרעד וצ חוכב טינ טולָאסבַא ןזיוועג

 שקידנריטסיזקע יד ןופ רעטקַארַאכ ןרענָאיצקַאער םעד תמחמ .קיטילָאּט

 עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלטּפַאשלעזעג יד ןבָאה ,ןענַאגרָא-גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז
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 ערעיוהעגמוא יד ןגרָאזַאב וצ ךיז ףיוא ןעמענ טפרַאדעג סעיצַאזינַאגרָא-ספליה
 -הכולמ לָאצ ַא ןעמענרעביא ןוא ןבעל םוצ ןעלטימ טימ עזָאלמייה ןסַאמ
 קרַאטש זיא סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןופ סולפניא רעד .סעיצקנופ עש
 -עגנָא ןבָאה ייז סָאװ םעד בילוצ ךָאנ טרפב ,רָאי ןטצעל ןיא ןסקַאװעגסיוא

 ,הכולמ רעד ןופ ןעלטימ תושר רעייז ןיא ןעמוקַאב ןביוה
 -ילעג-המחלמ יד ןענידַאב ןפרַאד סָאװ ,ןטעטימָאק-ספליה עשידיי יד

 יד .ןבעל ןשידיי ןיא ןעזנָא סיורג ןעמוקַאב ןבָאה ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי ענעט

 עקיזָאד יד ןיא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמענ רעבירעד ןפרַאד רעטעברַא עשידיי
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןָא טריר טייקיטעט רעייז תמחמ ,סעיצַאזינַאגרָא-ספליה

 ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ךיוא
 -ָאד יד ןריזיטַארקַאמעד וצ ןבערטש ייברעד ןפרַאד רעטעברַא עשידיי יד

 ידכ ,ןסַאמ ערעסערג ךעלגעמ יוװ ייז ןיא ןעיצניירַא ,סעיצוטיטסניא-ספליה עקיז

 יד ןופ סולפנייא םנופ סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןריּפיצנַאמע ןפוא ַאזַא ףיוא
 טעברַא-ספליה רעד ןיא ןיירַא ןעגנערב סָאװ ,ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד-טשינ

 םעד ןקרַאטשרַאפ ףרַאד'מ .תורבח-הקדצ עשיקנערפ-טלַא ןופ ןּפיצנירּפ
 עקידנריפנָא .עקיטרָא יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ליײטנָא

 עלַארטנעצ יד ןיא טפַאשרעייטשרָאפ עקידנעטשבלעז ַא ןריזינַאגרָא ןוא ןענַאגרָא
 .סעיצַאזינַאגרָא-ספליה עשידיי יד ןופ סעיצוטיטסניא

 -סיוא טרָאד ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא-ספליה עשידיי יד ןיא רעוט ערעזנוא
 -טלעוו רעשיטסיסקרַאמ ןופ רעגנעהנָא יד ןופ ןּפורג עקידנעטשבלעז ןדליב

 ,טירט ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןדעי ןעלדנַאהַאב ןעמַאזוצ ןלָאז סָאװ ,גנואיושנָא

 סָאװ ,ןטעטימָאק-ספליה עשידיי יד ןיא לייטנָא רעזנוא זַא ,קיטיונ ללכב זיא'ס

 ןרעו טלעטשעגקעװַא לָאז ,רעטקַארַאכ ןקילעפוצ ַא ןגָארטעג רעהַא זיב טָאה
 יד ןופ ןטפַאשרעּפרעק ענײמעגלַא יד ןופ ריפנָא ןוא לָארטנָאק רעד רעטנוא
 ,רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא

 טימ ןליצ עטערקנָאק בילוצ ןסָאלשעג ןרעוװ סָאװ ,ןכַאמּפָא עלַא ייב
 רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןפרַאד ,ןּפורג עשיטַארקַאמעד ענעדישרַאפ
 ףיוא טכער יד ןרעוו טריטנַארַאג ייז לָאז'ס זַא ,יאנות ןטגנידַאבמוא ןַא ןלעטש
 ,(6* ?ןטירטפיוא עקידנעטשבלעז

 א

 טקַאטנַאק ןיא זיא דנוב רעד זַא ,ןזיוועג טָאה גנוטַארַאב רעװָאקרַאכ יד
 ןײמעגלַא ןיא וויטקַא קרַאטש ןענייז ןטסידנוב זַא ןוא ןבעל ןקימורַא ןטימ
 יד ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש יד .ןבעל ןשידיי ןיא טרפב ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג

 רעד ןופ תונויסנ עכעלקערש יד טימ המחלמ רָאי ןבלַאהטרעדנַא עטשרע
 -ייזס .ןעגנוגנערטשנָא ערעדנוזַאב וצ טקעוועג ןבָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי
 עקידתועשר יד ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטּפַאשלעזעג עשידיי ןסקַאװעגסיוא ןענ
 ןזָאל וצ ייז ןעננואווצעג ןעוועג זיא עיטַארקָארויב עשירַאצ עקיאעפמוא ןוא

 -רעירפ יד ןופ ןצנעטעּפמָאק יד ןסקַאװעגרעבירַא קרַאטש ןענייז ייז .ןטעברַא
 .סעיצוטיטסניא ןוא תורבח עשידיי עקיד
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 טנָארפ-ךַארּפש ןוא -רוטלוק ןפיוא ?7

 טרעהעג ןעמ טָאה גירק ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןיוש
 ןופ ןעמוקנעמַאזוצ עלַארטנעצ ןוא עלַאקָאל יד ףיוא ןטסידנוב ןופ םיטש יד
 ןופ ןעמָאנ ןשיסור םנופ תובית-ישאר יד -- עּפָא) הלכשה-יציפמ הרבח רעד
 "ייז סרעוט-יײטרַאּפ ןופ ייס ,רעקיטקַארּפ-רערעל ןופ ייס .(טפַאשלעזעג רעד
 ןיא ךַארּפשנרעל יד סלַא ךַארּפש רעשידיי רעד תבוטל ןפירגנָא ןעמוקעג ןענ

 ןעגנומיטש יד טקרַאטשעג ךיז ןבָאה'ס .לוש-סקלָאפ רערַאטנעמעלע רעד
 -סקלָאפ רעד רַאפ גנונעקרענָא ןוא טכער עשהכולמ ןופ גנורעדָאפ רעד תבוטל

 רעטשרע רעטמירַאב רעד ןיא .דניק ןשידיי ןופ ךַארּפשרעטומ רעד ןיא לוש

 יד ןופ ןענייז ,1907 חספ ,ענליו ןיא ץנערעפנָאק-רערעל רעכעלטלעוו-שידיי
 סָאװ ,ןעגנוטַארַאב-דנַאל יד ףיֹוא .ןטסידנוב ןעוועג 44 רעמענלייטנָא 7

 ןוא ןטַאגעלעד עשידנוב ךיז ןזייװַאב ,רָאי ןדעי ןפור ןביוהעגנָא טָאה עּפָא יד

 ,סעיצקַארפ עשידנוב

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רענליוו יד טקיש 1911 ןיא

 רעד וצ גנוסירגַאב ַא טימ ווירב ַא ,גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רענעמוקעגרָאפ

 "נייא ריא רַאפ עמוד-הכולמ רעד ןופ עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 ווירב רעד .דניק ןופ ךַארּפשרעטומ רעד ןיא לוש רעד תבוטל ךיז ןלעטש

 -עסעבסיוא ןוא ןעגנוטערטסױרַא עריא ןיא זַא ,עיצקַארפ רעד טרעלקרעד

 רעד ןופ םויה-רדס ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טקעיָארּפ-לוש םוצ ןעגנור

 ףמַאק ןיא טקנוּפציטש ַא ןעניפעג; סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןלעוװ ,עמוד

 רעקיצניא רעד זיא סָאװ ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד רַאפ

 ךיז טלעטש ריא עכלעוו ,ןליצ יד ןכיירגרעד וצ ףיוא געוו רעטנעװקעסנָאק

 "ןעגנורעסעבסיוא ערעייא טימ

 רעביל קרַאמ זיא ,1910 ץרעמ ,עּפָא ןופ גנוטַארַאב-דנַאל רעד ףיוא

 ידנַאטש םעד טקידייטרַאפ טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער ַא טימ ןטערטעגסױרַא

 רעד ףיא .שידיי ןייז ףרַאד לוש רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש יד זַא ,טקנוּפ

 סעּפַאר .מ טָאה ,1911 לירּפַא ,הרבחיגנודליב רעבלעז רעד ןופ גנוטַארַאב

 -עגניײרַא ףוסל טָאה רע ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לוש ַא רַאפ טפמעקעג

 גנוטַארַאב רעד ףיוא .עגַארפ רעד ןגעוו עיצולָאזער עקיטייזלא ןַא ןגָארט

 יקצולס .א ייז ןשיווצ ,ןטַאגעלעד עשידנוב עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענייז 1911 ןופ

 ַא ףױא .ןסעפַאר טציטשעג סעדער ערעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןוקָא .י ןוא

 "ערבעה יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה ,1912 רעבמעצעד גנוטַארַאב רעקידרעטייוו

 "ולּפ .ג ,רָאטנַאק .י ,יקצולס .א ןטסידנוב יד רדח ןופ רעגנעהנָא יד ןוא ןטסיא

 ןעלקיטרַא עכעלטע ןיא טָאה טייצ יד ןַאגרָא רעשידנוב רעד ,רעכַאמרעד

 -סױרַא טלוב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט ערענָאיצקַאער יד טפמעקַאב ףרַאש
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 רעד ןופ גנוטַארַאב רעכעלרעי רעד ףיוא .גנוטַארַאב רעד ףיוא ןזיוועג
 -עלעד ַא ןעוועג לָאמַא רעדיוו זיא 1912 רעבמעצעד ןיא הלכשה-יציפמ הרבח
 טָאה עיצקַארפ עשידנוב יד .רעוט-לוש ןוא רערעל עשידנוב ןופ עיצַאג
 ףיוא ,טכער-סגנוטַארַאב טימ 4 ןוא טכער-סגנומיטשַאב טימ ןַאמ 8 טַאהעג
 סָאד ךיוא .שטיװעלַאכימ שינייב טסַאג סלַא ןעוועג ךיוא זיא גנוטַארַאב רעד

 עריא ןוא גנוטַארַאב רעד ןעלקיטרַא עכעלטע טעמדיוועג טייצ יד טָאה לָאמ

 ,ןסולשַאב

 יד .ןלוש עשידיי יד רַאפ עיצַאוטיס עיינ ַא ןפַאשעג טָאה המחלמ יד
 ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עזָאלמיײה ןוא ענעבירטרַאפ
 -רעדניק ,ןלוש ןפַאשעג ןעמ טָאה עזָאלמייה יד ןופ רעדניק יד רַאפ ,דנַאלסור

 -דנעטשרַאפטסבלעז ןוא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס .,ןעמייה-רעדניק ,רענטרעג
 רעשידיי רעד ןיא ןריפ ןעמ ףרַאד סעיצוטיטסניא-רעדניק עלַא יד זַא ,ךעל
 ַא ןפַאשעג טָאה 1914 ילוי ןט1 ןופ ץעזעג רענענישרעד'-יינ רעד ,בגַא .ךַארּפש

 ןוא רערעל יד ןשיווצ .שידיי ןיא טעברַא-לוש רעד טָא רַאפ עזַאב עלַאגעל
 ךס ַא ןעוועג ןענייז ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט
 עכעלרעי ַא ןפורעג רעדיוו טָאה הלכשה-יציפמ הרבח יד ןעוו ןוא ,ןטסידנוב
 עיצקַארפ עשידנוב ַא ןעוועג טרָאד זיא ,1916 רַאורבעפ ,גנוטַארַאב-דנַאל
 ןטסישידיי ןוא ןטסיאערבעה יד ןשיװצ ףמַאק רעד ,ןטַאגעלעד ןביז ןופ
 ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עיצולָאזער יד .ןעמרָאפ עפרַאש רעייז ןיא ןפָאלרַאפ זיא
 ?רעדניק עזָאלמייה רַאפ לוש; רעד ןגעוו 21 ןגעק ןעמיטש 26 טימ ןרָאװעג
 .שיאערבעה ןוא עיגילער תבוטל קיביגכָאנ קרַאטש ןעוועג זיא

 רעד ןופ ןעגנולײטּפָא יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עקיטרָא יד ףיוא ךיוא
 רַאפ ןטסידנוב ןופ ןעגנורעדָאפ יד טרעהעג ךיז ןבָאה הלכשה-יציפמ הרבח
 -ּפָא רעסעדָא רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד ףיוא .שידיי ןיא לוש ַא
 ןיא עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא ,1916 יַאמ ןט7 םעד ,גנולייט
 ןעוועג זיא עיצולָאזער רעד ןופ רעדנירגַאב רעד ,ןטסישידיי יד ןופ ןעמָאנ
 -רָאפ זיא 1916 רעבמעטּפעס ןט26 םעד .ןישזערעמ .א טסידנוב רעד
 רעד ףיוא .גרוברעטעפ ןיא עּפָא ןופ גנולמַאזרַאפ עניײמעגלַא ןַא ןעמוקעג
 ןוא ךילרע .ה ןטסידנוב יד סעדער טימ ןטערטעגסױרַא ןענייז גנולמַאזרַאפ
 ןכלעוו ךעלגעממוא רַאפ טלַאה ךילרע .שידיי ןיא לוש-סקלָאפ ַא רַאפ גרעבנרינ
 -נרינ .ןטנעמעלע עטכער יד טימ ךַאמּפָא-סימָארּפמָאק ןשיגָאלָאעדיא זיא'ס
 עלַא ןיא ןייא טינ טריפ רע לייוו ,עּפָא ןופ טעטימָאק ןגעק סױרַא טערט גרעב
 ןלעװ סע רעמ סָאװע :טרעלקרעד רענדער רעד :ךַארּפש עשידיי יד ןלוש
 ןגָאלשרעד וצ ךיז ןסנַאש רעמ ץלַא ןייז טעװ ,שידיי ףיוא ןלוש עשידיי ןייז
 ערעדנַא ןיא ןעװעג ךיוא זיא ךעלנע ."הכולמ רעד ןופ ךיוא ןלוש עשידיי
 ,הלבכשה"יציפמ הרבח רעד ןופ ןעגנולײטּפָא טימ טעטש

 ןוא טגייווצרַאפ עַּפָא ןופ טייקיטעט יד ךיז טָאה 1916 ןוא 1915 ןרָאי יד ןיא
 ןופ עטקיטכעמלופַאב יד ,דנַאל ןופ ןטיבעג עיינ ץלַא רעביא טײרּפשעגסױא
 .י ןוא ןושַארטש .מ ןטסידנוב יד ןעװעג ןענייז סע עכלעוו ןשיװצ ,עּפָא
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 ןעוועג ןענייז עזָאלמײה יד ואוו ,ןטקנוּפ יד טכוזַאב רדסכ ןבָאה ,רָאטנַאק

 רעדניק יד רַאפ ןעמייה-רעדניק ןוא ןלוש ןפַאשעג ןבָאה ייז ןוא ,טרירטנעצנָאק
 ,רעילָאדָאּפ ,רעװַאלסָאנירעטַאקעי ,רעװעליהָאמ ,רעקסנימ ןיא) םיטילּפ ןופ

 ןלוש יד ןיא ןבָאה 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ברע .,(סעינרעבוג רעװַאטלָאּפ

 ,םידימלת טנזיוט 25 זיב טנרעלעג ךיז עּפָא ןופ ןטלַאטשנַא-ןרעל ערעדנַא ןֹוא

 ןוא טעטש ליפ ןיא ןיוש ןענייז גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד

 -ַארד ,ןעגייארַאפ-רוטלוק עטריזילַאגעל ןוא עטעדנירגעג-יינ ןעוועג ךעלטעטש

 הרבח ןופ ,טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ,ןזיירק עשיטַאמ
 עלַא יד ןיא לײטנָא ןויטקַא ןעמונעג ןבָאה ןטסידנוב ,המודכו הלכשה-יציפמ

 עקיניזטסואווַאב יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ייז םורַא .ןטפַאשלעזעג עלַאגעל
 רעיינ ַא ןסקַאװעגסױא זיא ָאד .רעטעברַא עשידיי עטריטנעירָא שיטילָאּפ ןוא
 -עג ךיוה טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא-רעטעברַא ןוא ץנעגילעטניא-סקלָאט רוד
 ,דניק ןשידיי ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא לוש ַא ןופ ןָאפ יד ןגָארט

0 
 2 לא

 ןביוהעגנָא (דַָארגָארטעּפ) גרוברעטעּפ ןיא טָאה 1916 רעבָאטקָא ןט9 םעד
 ,יטסעיוו ַאיקסיירוועי, לַאנרושז רעד ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןעניישרעד
 -עייל יד רַאפ ךיז קידנלעטשרָאפ ,ןטסידנוב ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ יד

 -םינּפ ןייק טינ ןענייז רימ; :עיצקַאדער יד טגָאז ,רעמונ ןטשרע ןיא רענ
 ןלעװ ריא ןיא טציא קידנעמוקניײרַא ןוא ,עסערפ רעשידיי רעד ןיא תושדח
 ךעלטנייוועג זנוא ןבָאה ץַאלּפ םעד ףיוא ,ץַאלּפ ןטלַא רעזנוא ןעמענרַאפ רימ
 יטסעיוו ַאיקסיירוועי .טניירפ עקינייו ןוא רענגעק עקילָאצליפ ערעזנוא ןעזעג
 -יימ יד זיולב ןקירדסיוא ןלעוו ייז ,זָאיציפָא זיא'ס סנעמעוו טינ ךָאד ןענייז
 -טנַארַאפ םעד רַאפ זיא עיצקַאדער יד זיולב ןוא עיצקַאדער רעד ןופ גנונ
 -ימ ןופ ןעמַאר יד ןרעטיירבוצסיוא טייקכעלגעמ יד טיג סָאד .ךעלטרָאוו
 ןשיווצ ןעגנוניימ ענעדישרַאפ רַאפ ץַאלּפ רעמ ןעקנעש וצ ןוא שיוטסיוא-סגנונ

 ,סָאװרַאפ גנורעלקרעד יד ןכוז ךיוא ןעמ ףרַאד ָאד .עקידנעקנעד-קיטרַאכײלג
 ןזיוַאב טנעקעג ךיז טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןענַאגרָא ןלעפ סע ןעוו

 ,?ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא לַאנרושז רעזנוא

 -נַאק ,וו ,יקסווַאלסַאז .ד :ןעוועג ןענייז לַאנרושז ןופ רעטעברַאטימ יד
 ,ךילרע-ווָאנבוד ,ס ,ועירַאטָאלָאז .א ,ךילרע .ה ,ןַאמקילײה .ט ,שטיװָארָאט

 ןענייז'ס .ערעדנַא ןוא ןיקטע .ל ,ןוקָא .י ,ךיירנייוו .מ ,(סעפַאר .מ) רענליוו .מ
 -נָא םעד ברע 1917 רַאורבעפ 16 םעד -- רעטצעל רעד ,ןרעמונ 16 סױרַא
 ,עיצולָאװער רעד ןופ בייה

 ;ןַאמקילײה .ט ןופ טעברַא עסיורג ַא טקורדענּפָא זיא 21 ןרעמונ יד ןיא
 טימ לקיטרַא ןייז טקידנערַאפ רע .רָאטקַאפ רעלַאיצַאס ַא יו םזישידיי רעד
 סָאװ ,תוחוכ עשירעפעש יד טקעוװעגפיוא טָאה; םזישידיי רעד :רעטרעוו יד

 ַא ןופ .קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןטלַאהַאבפיוא ךיז ןוא טריויעג ןבָאה
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 ןפַאשעג רע טָאה ןושל ןסַאלב ןעמירָא ןַא ןופ עירעטַאמ רעזָאלמרָאפ קיטש

 טָאה רע .רעדליב ןוא ןפירגַאב ,רעטרעוו טימ ךייר זיא סָאװ ,ךַארּפש ַא

 קילב ןשירעלטסניק ןייז טימ טָאה סָאװ ,רעלטסניק םעד ךיז וצ ןגיוצעגוצ

 םעד ןוא רעגייטשנבעל םעיינ םנופ ןעמרָאפ עקיטרַאנגייא יד ןעגנורדעגמרוד

 ןרָאװעג זיא םזישידיי רעד .ןעגנופַאש-רעטסיימ ןיא טלדנַאװרַאפ ?לָאטרעמָאיז

 -סַאלּפ סָאד ןבעגעג טָאה רע ,עיגרענע רעשיטילָאּפ ןופ רָאטַאלומוקא רעד

 .ןעגנוכיירגרעד עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עקידנעמוק יד ןופ דליברָאפ עשיט

 ,,גנוזָאלעצ' רעשיטילָאּפ רעטסערּפעג טכידעג ַא ןיא ךיז קידנעלדנַאװרַאפ

 .?רוטלוק ןופ ןלָאטשירק עקיטנַאקליפ ךיז ןופ ןלייטסיוא ןביוהעגנָא רע טָאה

 טָאה 1917 רַאורבעפ ,(16) 7 ןוא (15) 6 ןרעמונ עקידרעטעּפש יד ןיא

 -- טעברַא רעטריטיצ רעד ןופ ךשמה ַא יװ טקורדעגּפָא ןַאמקילײה .ט

 .רָאטקַאפ רעלַאנָאיצַאנ ַא יו םזישידיי רעד .נ .א ןעלקיטרַא 2 עקידרעטייוו

 שירַארעטיל ןוא שיאעדיא ןעייטש ןעלקיטרַא עטייווצ יד ייס ,עטשרע יד ייס

 ןיא ןקילַאיב .נ .ח טימ קימעלָאּפ עפרַאש ַא טריפ ןַאמקילײה .ךיוה רעייז

 ;1916 רַאורבעפ ןיא עּפָא ןופ גנוטַארַאב רעד ףיוא עדער ןייז טימ תוכייש

 -לוק ייווצ יד טריזילַאנַא רבחמ רעד .ןרענזיולק טימ ךיוא טריזימעלַָאּפ רע

 טלייטרוארַאפ ,"שידיי; ןוא "םזישידייל סעירָאגעטַאק עכעלטפַאשלעזעג-רוט

 לַאיצָאס ןה םזישידיי ןופ לָאר יד טרעדליש ןוא עיצַאלימיסַא ןופ סעירָאעט יד

 ידק זַא ,םזישידיי םוצ תונעט יד ּפֶא טפרַאװ ןַאמקיליײה .ט .לַאנָאיצַאנ ןה

 ןוא ,טייצ ןוא חטש ןיא םוטנדיי סָאד טשרמולכ טביוטשעצ ךַארּפש עשידיי

 ,?טײקמַאזניימעג רעלַאנָאיצַאנ ןופ רָאטקַאפ ַא יװ ןעניד טינ רע ןעק רַאפרעד

 ָאּפ עריא טימ םזישידיי םעד ןדנוברַאפ טָאה עיטַארקָאמעד-רעטעברַא יד;

 טביירט ,גנודניברַאפ רעקיזָאד רעד ףיוא ךיז קידנציטש ןוא ,ןבַאגפיוא עשיטיל

 ןָא תוריתס ןופ לקניוו ןּפמעט ַא ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא םזינויצ םעד ןיײרַא יז

 סעיגָאלָאעדיא עשירָאטַאלימיסַא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד; ,.?גנַאגסױא ןַא

 ןעלקיװטנַא וצ טייקכעלגעמ רעד עגונב שיטסימיסעּפ ךיילג עדייב ךיז ןעיצַאב

 ןַא טכוז עטשרע יד ,םינ רעמ .ערָאפסַאיד רעד ןופ ןבעל עלַאנָאיצַאנ סָאד

 רעד ןיא -- עטייווצ יד ןוא ,קלָאפ ןרַאפ עירָאטירעט ַא ןגירק ןיא געווסיוא

 םזישידיי רעד טנפע םעד וצ ךוּפיהל ,קלָאפ ןופ גנוזיילפיוא ןוא גנורעטשעצ

 רעד ןיא גנולקיװטנַא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד רַאפ ןוויטקעּפסרעּפ

 ןופ עירָאטירעט רעד ףױא סיפ עדייב טימ טסעפ טייטש רע ,ערָאּפסַאיד

 עיצַאנ עשידיי יד .טיײקכעלטפַאשרעגריב ןופ עיידיא יד טקיטסעפַאב רע ,דנַאל

 -ינָארכ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןוא ענעמוקעגוצ ,עדמעדפ ןייק טינ םיא רַאפ זיא

 -לצרָאװעגניײא ,ענעגירָאבַא ,ענעסעזעגנייא טלַא ןַא רָאנ ,טייקיזָאלמײה רעש

 ןיא ויטקַא ךיז טקילײטַאב ןוא רוטלוק עלַאנָאיצַאנ ריא טפַאש סָאװ ,עט

 יז רעכלעוו טימ ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןבעל ןשהּכולמ

 .םידעפ עשיטילַאּפ ןוא עשימָאנָאקע עקרַאטש רעטנזיוט טימ ןדנוברַאפ זיא

 -רעטעברַא רעד ןופ עיגָאלָאעדיא עצנַאג יד ךרודַא טכיול עיידיא עקיזָאד יד

 זנוא רַאפ טמוקַאב םעלבָארּפ עשידיי עטסקינייוװעניא ןַא יוו; ..?עיטַארקָאמעד
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 ,טײקלעוטקַא עשיטילָאּפ ערעדנוזַאב ַא טנעמָאמ ןקיטציא ןיא םזישידיי רעד

 יד ואוו ,קיטילָאּפ-לוש רעד ןיא זיולב טינ סעיציזָאּפ ענייז ןעניוועג ףרַאד רע
 ןיא ךיוא רָאנ ,טפרַאשרַאפ ןוא קידנענערב קרַאטש רָאג זיא עגַארפ-ךַארּפש
 ?סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עלַא

 א
 א א

 טפַאשרעטעברַא עקיניזטסואווַאב יד ןוא ללכב גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 רעד ףיוא טָאברַאפ ןעמַאזיורג םעד טבעלעגרעביא רעווש רעייז ןבָאה טרפב
 םעד בילוצ ךעלנייּפ רעמ ךָאנ ןעוועג זיא טָאברַאפ רעד .עסערּפ רעשידיי

 ,דנַאל ןופ ןעלקניוו עלַא רעביא טײרּפשעצ ןעוועג ןענייז ןדיי יד סָאװ

 דנוב ןופ ןַאגרָא ןשידיי ַא ןגעוו ןוא ללכב עסערּפ עשידיי ןינע רעד
 .יטסעיוו ַאיקסיירוועי לַאנרושז םנופ רעטעלב יד ףיוא ןרָאװעג טרירַאב זיא

 ,(ךיירניױו .מ) רענערב הרש לקיטרַא ןַא םעד ןגעו טביירש 2 רעמונ ןיא
 -עג ןעמ טלָאװ וויטַאיציניא ןוא גנוגנערטשנָא רערעסערג ַא ייב זַא ,טלַאה רע
 טלעפ סע .טרָאװ ןטקורדעג ןשידיי ןפיוא טָאברַאפ םעד ןכערבכרוד טנעק
 טָאק :תונלדתש רעייז טימ ןלעוּפסױא ןענעק סָאװ ,יד ייב ןליוו רעד רעבָא
 ךיז ןעמירַאב וצ טגעוװרעד וליפַא ךיז 'ינפי עטרילוטיט יד ןופ רענייא טָאה
 רעייז זיא רע זַא ,ָאּפַאקעי ןופ עטקיטכעמלופַאב יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא
 -לעוו ַא ןגעוו, ..."עסערּפ עשידיי יד טכַאמרַאפ טָאה'מ סָאװ םעד ןופ ןדירפוצ
 -- ןטכַארט טינ וליפא ךיז טזָאל אפוג עסַאמ רעד ןופ וויטַאיציניא זיא'ס רעכ

 ענעפָא ןַאפ .."םערוטש ןטבעלעגרעביא םעד ןופ טרעטישרעד ליפוצ זיא יז
 סָאד .ןרעוו ןפַאשעג ןומ ,םרָאפ רערעדנַא רעדָא ַאזַא ןיא ,ענובירט-עסערּפ
 ?ץיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא עטסקיטכיוו יד ןרעדָאפ

 ווירב ַא טימ טדנעוװעג ךיז עירול .נ טָאה (רעבמעצעד 22) 9 רעמונ ןיא
 ןיא ןַאגרָא-עסערּפ ַא זַא ,רע טביירש ,טכודעג ךיז טָאה'ס,... : עיצקַאדער ןיא
 ַאזַא ,עקידנטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד טעמדיוועג ,ךַארּפש רעשידיי רעד
 -עג עטיירּפשעצ יד ןעלמַאזפיונוצ טעוװ ,ייז וצ וצ ךיז טרעה ןוא טפור סָאװ
 ןוא ןטפעהַאב ,ןקעלּפטנַא וצ ךיז ןכעלגעמרעד ייז טעװ ,תוחוכ ןוא ןעקנַאד
 לָאז ןַאגרָא ַאזַא טרַאװעג ןבָאה רימ .גנוטכיר רעטמיטשַאב ַא ןיא ךיז ןגעװַאב
 גנופַאשַאב רעד רַאפ ןטעברַא וצ ףור ַא ףיוא טרַאװעג ןבָאה רימ .ןזײװַאב ךיז
 ןַאגרָא ןשיסור םניא טשױטנַא זיא עירול .נ ."ןציטש םיא ןוא ןַאגרָא ַאזַא ןופ
 סָאד טָא ,דוסי ןופ ןבייהנָא ףרַאד'מ, זַא ,טלַאה רע ,?יטסעיוו ַאיקסיירוועי;
 עבַאגפיױא רעד טָא ןופ טכיל ןיא .טנעמָאמ ןופ עבַאגפיוא עקיצנייא יד זיא
 -ּפמיס ַא ,גנוניישרעד עקילעפוצ ַא זיא ייטסעיוו ַאיקסיירוועיי יד זַא ,זנוא טנייש
 ?דנַאטשוצ ןכעלקנערק ןסיוועג ַא ןופ םָאט

 רערעגנעל ַא טימ עיצקַאדער יד טרעפטנעעג טָאה ווירב סעירול .נ ףיוא
 ךיוא ןטלַאה ,יז טביירש ,(שידיי ףיוא) ןַאגרָא ַאזַא ןפַאשַאב סָאד, :ץיטָאנ
 ןלעוו רימ ןוא ,טנעמָאמ ןופ עבַאגפיוא עלַאטנעמַאדנופ עקיטכיוו ַא רַאפ רימ
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 טנקייל עירול סָאװ סָאד רעבָא ."תוחוכ עלַא טימ ייברעד ןפלעהטימ יאדווַא

 ריא טלַאה ןוא עבַאגסױא רעשיסור רעד ןופ טײטַאב םעד ּפָא ןצנַאג ןיא

 ,טסעשז ַא זיא; עיצקַאדער יד טלַאה סָאד ,טקיטכערַאב-טינ רַאפ ץנעטסיזקע

 "נָאק יד טָאה טסעשז ַאזַא רעבָא ,'םזישידיי ןשירעיירש ןרַאפ ךיז טסַאּפ סָאװ

 "עג טינ לָאמנייק (דנוב רעד -- טניימעג) עיטַארקָאמעד עשידיי עטנעווקעס

 ףליה וצ ןעמוק וצ בוח ריא רַאפ ןטלַאהעג קידנעטש טָאה יז ,טרעקרַאפ ,טכַאמ

 "ידיי רעד טימ ךיילגוצ יז טָאה רַאפרעד ןוא ,יןבעל ןופ ףור ןקידנשרעה' םעד

 .?ךַארּפש רעשילױּפ ןוא רעשיסור רעד ןיא ןענַאגרָא ךיוא ןפַאשעג עסערּפ רעש

 -נעל ַא טקורדעגּפָא זיא יטסעיוו איקסיירוועי ןופ 9 רעמונ ןבלעז םעד ןיא

 רעשידיי רעד ןופ רעוט עּפורג ַאק :ןבירשעגרעטנוא ווירב רענעפָא רערעג

 -- טײצ רעזתא גנוטייצ-רעטעברַא עכעלטנכעוו יד; ,?עסערּפ-רעטעברַא

 גנוריפנָא רעד רעטנוא 1914 ןיא סױרַא זיא סָאװ -- ףור םעד ןיא רימ ןענעייל

 עטשרע יד ןיא ץנעטסיזקע ריא ןסירעגרעביא טָאה ,ןטסיסקרַאמ עשידיי יד ןופ

 רעד טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב ענײמעגלַא יד .גירק-טלעוו ןופ געט

 רערעווש רועיש ַא ןָא ןענייז ,עסערּפ-רעטעברַא רעד ןופ ץנעטסיזקע רעיירפ

 סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל עוויטקעיבָא יד תמחמ ןרָאװעג

 ןיא טרָאװ טקורדעג סעדעי ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא'ס, ..."המחלמ רעד ךשמב

 ,ןעננוטייצ ןָא טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה קלָאפ ץנַאג ַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 קיטליג טנייה ךיוא ךָאנ זיא טָאברַאפ רעקיזָאד רעד .רעכיב ןָא ,ןלַאנרושז ןָא

 -ַאב-סנבעל עוויטקעיבָא יד ןיוש ןבָאה גָאט וצ טנייה רעבָא .דַארגָארטעּפ ןיא

 ערַאבגיזַאבמוא ןַא ןייז וצ טרעהעגפיוא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םנופ ןעגנוגניד

 עייג ןענַאטשטנַא ןענייז'ס .עסערּפ ןייז ןבעלוצפיוא-רעדיוו ףיוא גנורעטש

 ןופ רעטרע יד ןופ .טלמַאזעגפיונוצ ןענייז רעטעברַא עשידיי ואוו ,ןערטנעצ

 ןָא ןעמוק ַאגלָאװ רעד ןופ ןוא םורד ןופ ךיוא ןוא ,,בשומה-םוחת' ןקידרעירפ

 ןזָאל סָאװ ,טײקכעלטפַאשלעזעג-רעטעברַא ןופ ןעמרָאפ עיינ ןגעו תועידי

 עשידיי יד ןטפעהַאב ןופ סעצָארּפ רעד טסקַאװ'ס .ןבעל ןקיטרָא ןיא ןעלצרָאװ

 וצ ףיוא דוסי רעד ךיז טקרַאטשרַאפ םעד טימ ךיילגוצ ןוא ,ןסַאמ-רעטעברַא

 יד טסקַאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא .עבַאגפיוא עטקרעמעגנָא יד ןכעלקריוורַאפ

 עיינ ןוא עיינ ץלַא סױַא ךיז ןקור סע ןוא ,דנַאל ןיא גנובעלפיוא ענײמעגלַא

 -ַאב יד ךיז טקרַאטשרַאפ'ס .ןגַארפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא עטסקינייװעניא

 -- ןַאגרָא רעד טלעפ סע סָאװ סָאד ;ענובירט רענעגייא ןַא ןיא שינעפרעד

 -עדיא םוצ ףוס ַא ןכַאמ ףרַאד'מ .גנוגעװַאב עצנַאג יד ןעװעמַאה ןָא טבייה

 ןריטסיזקע ןוא ןבעלפיוא טינ ןעק עסערּפ-רעטעברַא יד, ...?שַאמשימ ןשיא

 רעטשרע רעד, .."אפוג רעטעברַא יד ןופ לײטנָא ןטקעריד ןטימ יוװ ,שרעדנַא
 טעװ סע סיורג יו םעד ןופ .דנָאפ-עסערּפ ןלעיצעּפס ַא ןפַאש ןייז ףרַאד טירט

 יד יצ קיגנעהּפָא זיא גנודנעוו רעזנוא ףיוא גנַאלקּפָא רעד ןוא ףורּפָא רעד ןייז

 ,"ןרעוו טכעלקריוורַאפ טעװ עבַאגפיוא
 -עשנעמ יד ןופ גנוטייצ ַא סױרַא 1916 ןיא זיא ַארַאמַאס טָאטש רעד ןיא

 -עג זיא טרָאד .(סָאלַאג רעטעּפש ,סָאלָאג שַאנ) ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא-סעקיוו
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 (ריביס) קסטוקריא ןיא רעטעברַא עשידיי עּפורג ַא ןופ ווירב ַא טקורדעגּפָא ןעוו
 -רעטעברַא עשידיי ַא ןבעגוצסױרַא ןעגנואימַאב ןכַאמ ןגעוו גנודנעוו ַא טימ
 רעטעברַא עשידיי עטקישרַאפ ןבָאה רעפרעד רעריביס עקינייא ןיא ,גנוטייצ
 רעד ןיא גנוטייצ-רעטעברַא ןַא רַאפ דנָאפ-עסערּפ ןפיוא טלעג טלמַאזעג
 ןופ לקיטרַא ןַא ןעוועג ךיוא סָאלָאג ןיא זיא ןינע םעד ןגעוו .ךַארּפש רעשידיי

 ,דוד-ןב

 טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןַאגרָא-רעטעברַא ןַא וצ ןבערטש סָאד
 ,דנָאפ ןקיטיונ םעד ףיוא טלעג טלמַאזעג ךעלסיב וצ טָאה'מ ,טרעהעגפיוא טינ
 םעד רַאפ ןרָאװעג טלמַאזעג רעקיטַאּפמיס עּפורג ַא ךרוד זיא דַארגָארטעּפ ןיא

 ,לבור 2,120 --- עװקסָאמ ןיא ןוא ,לבור 2,411 --- דנָאפ
 -ַאס ,ַאדנַאלָאװ ,דָארָאגוװָאנ-ינשזינ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנולמַאז

 ,שזעינָארָאװ ,קסניווד ,וועיק ,קסטוקריא ,ענליוו ,טנעקשַאט ,ַארַאמַאס ,ווָאטַאר
 -ָאד יד ,רעטרע ערעדנַא ןוא קסנַאגול ,קסניבַאילעשט ,גושטנעמערק ,ווָאקרַאכ
 חמחלמ רעד תעב ןענייז רעטעברַא עשידיי יד טייוו יו טזייוו המישר עקיז
 יו ןוא בשומה-םוחת ןטלַא םעד ץוחמ ךיוא דנַאל ןרעביא טײרּפשעצ ןעוועג
 ןופ עיצקַאדער יד .טרָאװ שידנוב ַא ךָאנ ןעוועג זיא טפַאשקנעב רעייז סיורג
 עלַא ןיא רעטעברַא עשידיי ןּפורג ליפ ןופ ןעמוקַאב טָאה יטסעיוו ַאיקסיירוועי
 ןעמוקעג זיא'ס עכלעוו ןיא ,סעיצולָאזער ןוא ווירב עקידנריר דנַאלסור ןקע
 גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי ַא ןעז וצ גנַאלרַאפ רעסייה רעייז קורדסיוא םוצ
 ,לַאנרושז רעדָא
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 ןכעלטפַאשלעזעג-ךעלטפַאשטריו ןפױוא 8

 טנָארפ

 .טלקימ-םוקמ ַא ןענופעג ןסַאמ עשידיי עקידלגָאװ יד ןבָאה ךעלסיבוצ

 -טריוו ןקיטרָא ןיא טרעדילגעגנייא ךיז "ץענעשזעיב , רעד טָאה ךעלסיבוצ

 ,טרָא טפַאשלעזעג יד טליּפשעג ייברעד טָאה לָאר עסיורג ַא .ןבעל ןכעלטּפַאש

 ךרוד ףליה רַאפ גנוליײטּפָא ערעדנוזַאב ַא ךיז ןופ טלייטעגסיוא טָאה עכלעוו
 -נָא ןוא טריזינַאגרָא טָאה גנולײטּפָא יד סָאװ ,ןעָארויב-סטעברַא יד .טעברַא

 ןבָאה ןוא רעמענרעטנוא יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ,טריפעג

 -ייז ןעָארויב-סטעברַא יד .קרַאמ-סטעברַא ןופ ןשינעפרעדַאב יד טסואוועג
 ערעייז טסואוועג ,םיטילּפ עסַאמ רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ךיוא ןענ
 ןלעירעטַאמ ןוא ןשיזיפ רעייז ,ןשינעטנעק עכעלטפַאשטריװ ןוא עשינעמכַאפ

 יד ןוא רעריפ-עירטסודניא יד ןשיווצ רעלטימרַאפ יד ןעוועג ןענייז ייז .בצמ
 -ַאב ,ןעגנוגנידַאב-גנוניואוו יד ןגעוו טגרָאזעג ךיוא ןבָאה ייז .רעכוז-סטעברַא
 טנפעעג ןעמ טָאה רעטרע עסיוועג ןיא .ןענישַאמ ןוא גזיצעג-סטעברַא ,גנוזיײּפש

 .עזָאלסטעברַא יד רַאפ ןכיק עטסיזמוא

 ןרעװ טצונעגסיוא טינ ןלָאז ןעָארויב-סטעברַא יד זַא ,ןענערַאװַאב וצ ידכ
 -ניא יד ןופ ןסערעטניא יד ןופ ןטסנוג םוצ ןוא רעטעברַא יד ןופ ןדָאש םוצ
 -אּפ ףיוא ןרעוו טריזינַאגרָא ןלָאז ייז זַא ,קיטיונ ןעוועג זיא ,ןטסילַאירטסוד

 -רַאפ ןייז עדייב ןלָאז םיטַאבעלַאב יד ןוא רעטעברַא יד .ה .ד ,תודוסי עטעטיר
 -לעזעג יד דצמ טקַאט ךס ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס .ךיילג ףיוא ךיילג ןטערט

 יױרטוצ םעד ןטלַאהנייא ןלָאז ייז ,ןעָארויב-סטעברַא יד ןיא רעוט עכעלטפַאש
 .טַאהעג טינ םויק ןייק טייקיטעט רעייז טלָאװ שרעדנַא ,םידדצ עדייב ןופ
 רעד ןיא ןטלַאהנָא טפרַאדעג טרָא טפַאשלעזעג יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
 רעשיטָאטש רעד ןופ סעשזריב-סטעברַא ענײמעגלַא יד טימ ןטקַאטנָאק טעברַא
 ,גנוטלַאװרַאפ

 -ָאק ןּוא ןעָארויב-סטעברַא 72 טגָאמרַאפ טרָא טָאה 1916 רַאונַאי ןט1 םוצ
 -רַאפ ןעָארויב-סטעברַא 21 ןיא ךיז ןבָאה 1915 ךשמב .ןטקנוּפ-ץנעדנַאּפסער

 טעברַא ףיוא טקישענּפָא ןעמ טָאה ייז ןופ ,עזָאלסטעברא 41,209 טרירטסינע
23 6), 

 -טימ טנזיוט עכעלטע קיטעט ןעוועג ןענייז ןעָארויב-סטעברַא עלַא יד ןיא
 יז ןשיװצ .,ןַאמ 4000 זיב תועידי עסיוועג טיול ,רעפלעהסיורַא ןוא רעטעברַא
 רעד טימ ןדנוברַאפ קידנעטש ןופ ןעוועג ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ךס א ןעוועג ןענייז
 טייקיטעט רעד טָא ןיא ןעוועג זיא ןטסידנוב לָאצ יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ,קידוועעזנָא רעייז

 טעברַא-דרע ןוא הכאלמ ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג) טרָא טפַאשלעזעג יד
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 רעלענָאיסעּפָארּפ ןגעוו גנוטַארַאב עלעיצעּפס ַא טריזינַאגרָא טָאה (ןדיי ייב

 רַאורבעפ בייהנָא ןעמוקעגרָאפ זיא יז .המודכו ןעָארויב-סטעברַא ,גנודליב

 -עג זיא גנוטַארַאב רעד טָא ףיוא .געט 2 טרעיודעג ןוא דַארגָארטעּפ ןיא 6

 -גנוב בור רעסיורג רעד -- ןטַאגעלעד 25 ןופ עיצקַארפ עטריזינַאגרָא ןַא ןעוו

 רעדנעלסור רעד ןופ רעוט עכעלטע טרעהעג ךיוא ןבָאה עּפורג רעד וצ) ןטסיד

 טָאה םימעט-טעטילַאגעל בילוצ ,(ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 גנוטַארַאב רעד ךָאנ .25 ןופ עפורג יד ןעמָאנ ןרעטנוא טרירוגיפ עיצקַארפ יד

 טייקיטעט רעד ןגעוװ שידיי ןיא טכירַאב רעקיטייז-16 רעטקורדעג ַא סױרַא זיא

 ןייגכרוד טזומעג טָאה רושָארב יד .עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ לָאר ןוא

 ןוא ןצַאז ײר ַא טקעמעגסיוא טָאה רוזנעצ יד ,רוזנעצ-סגירק רעד ךרוד

 .רעטרעוו

 -ַאשּפָא ןוא לכה-ךס ַא ןבעגעג זיא טכירַאב םעד ןופ לטיּפַאק עטשרע םניא

 -יניא ןוא טײקוװיטקַא רעשידנוב רעד ןופ ןוא ללכב גנוטַארַאב רעד ןופ גנוצ

 ןייק טליפעג טינ ךיז טָאה ,רימ ןענעייל ,גנוטַארַאב רעד ףיוא , ,טרפב וויטַאיצ

 -ַארקָאמעד רעדנפַאש ןופ םעדָאפ רעד ,.טײקיטנעהּפָא ןייק ,עיצקַאער ןופ םעטָא

 -נוריסַאּפ עכעלקערש יד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא טינ זיא טעברַא רעשיט

 ןרָאװעג זיא ןבעל סָאד ,ןבעל ןשידיי ןיא טכַארבעג טָאה המחלמ יד סָאװ ,ןעג

 -עג ךיז טָאה עיטַארקָאמעד רעד ןופ סולפנייא רעד ,רעטריצילּפמָאק ,רעכייר

 עלַא ןופ גנוטַארַאב יד סיוא עקַאט ךיז טנכייצ טימרעד, ..."רעקרַאטש טליפ

 -עג ןענייז טעברָא ריא ןופ רעטנעצ ןיא סָאװ ,ןרָאפנעמַאזוצ עשידיי ערעדנַא

 דָארג ןוא;ע .."רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקש יד ןענַאטש

 -עצ ױזַא זיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןעוו ,טציא

 -לעזעג ַא לָאמ ןטשרע םעד סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד טמוקַאב ,טביוטש

 ןיוש זיא סע ףיט יוװ ,זייווַאב רעטסעב רעד זיא סָאד .גנונעקרענָא עכעלטפַאש

 רעד, .."בעל ןשידיי ןיא גנוריצנערעפיד עלַאיצָאס יד ןעגנורדעגניירַא

 -ָאד רעד ףיוא טַאהעג ןבָאה ןטסיסקרַאמ עשידיי יד סָאװ ,סולפנייא רעסיורג

 -לוזער יד ןופ (רעטשרע רעד ןוא) רענייא רָאנ זיא סָאד --- גנוטַארַאב רעקיז

 גנונעקרענָא יד ןעגנערב טזומעג ךעלדיײמרַאפמוא טָאה סע עכלעוו וצ ,ןטַאט

 ,"ןבעל ןשידיי ןיא עגַארפ-רעטעברַא רעד ןופ

 לײטנָא ןעמונעג עיצקַארפ עטריזינַאגרָא ןַא יװ טָאה 725 ןופ עּפורג, יד

 סעיצקעס עקירעביא יד ןיא .ןעָארויב-סטעברַא ןגעוו -- עיצקעס ןייא ןיא

 רענעגייא רעיײז ףיא עּפורג רעד ןופ רעדילגטימ םידיחי טעברַאעג ןבָאה

 ,תוירחא

 םורַא גנוטַארַאב רעד ףיוא טרעקַאלפעצ ךיז ןבָאה ןטַאבעד עכעלטפַאשנדייל

 רעד טגָאז ,רעוט עסיוועג .,ןעָארויב ענײמעגלַא רעדָא עשידיי -- טקנוּפ םעד

 -סטעברַא עשידיי יד ןופ עבַאגפיוא עקילייװטייצ יד טלָאװעג ןבָאה ,טכירַאב

 ,טייקידנעווטיונ רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ הגרדמ רעד ףיוא ןביוהרעד; -- ןעָארויב

 טלעטשעג ךיז ייז ןבָאה ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןופ רעקידיײרּפ עקידנעטש סלַא

 וצ ףיוא וליפא ןעָארויב עשידיי ןופ ץנעטסיזקע יד ןטלַאהוצנייא ליצ ַא רַאפ

24 



 ,ח -- גנוטכיר רעד ייב) ןיוש ןענייז סע .ןבעל ןופ ןעגנורעדָאפ יד סיעכהל

 :ןבַאגפױא עשידיי עלעיצעּפס ןעָארויב עשידיי יד רַאפ ןענַאטשטנַא (.ק .ש

 יד רַאפ ןריזילָאּפָאנָאמ ,לַאטיּפַאק ןשידיי ןטימ טעברַא עשידיי יד ןדניבפיונוצ

 .ןעגנומענרעטנוא עשידיי יד רעטעברַא עשידיי

 קרַאטש ךיז ןעמ טָאה רעגַאל (ןשיטסיסקרַאמ) ןופ רעוט עקינייא ןשיווצ,

 סָאװ ,ןעָארויב עשידיי יד ןופ גנוטיידַאב רעקידנריזינַאגרָא רעד טימ טנכערעג

 ןסַאמ עקידנטעברַא עשידיי עטיירב יד ךיז םורַא ןבײלקמורַא רעסעב ןענעק

 ,ןעניז ןופ ןזָאלעגסױרַא יז ןבָאה ייברעד רָאנ ,ןעָארויב ענײמעגלַא יד רעדייא

 טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא רעטעברַא יד ןופ טײקטרעדנוזעגּפָא עלַאנָאיצַאנ יד זַא

 רַאפ רַאפעג ַא ךיז טימ טגָארט ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןריזילַארָאמעד זומ

 יד ןלעטש וצ רָאנ ןעװעג גונעג זיא סע .ללכב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 ךיילג ןענייז ןעגנומיטש עקיזָאד יד יװ ,טיירב רעצנַאג ריא ןיא עגַארפ עקיזָאד

 ןוא ךעלטייהנייא טָאה עּפורג עשיטסיסקרַאמ יד ןוא ,טייז ַא ןָא ןטָארטענּפָא

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טקנוּפדנַאטש ןטלַא ריא טקידייטרַאפ ןסָאלשעג

 ,(+ ?טנַארפ
 -רַא עשידיי יד ןכַאמ לטב ןצנַאג ןיא טלָאװעג עיצקַארפ עשידנוב יד טָאה

 ןבָאה ןָא בייהנָא ןופ; :טכירַאב רעד טרעפטנע םעד ףיוא ? ןעָארויב-סטעב
 ןוא עשידיי יד ןופ) גנוקינייארַאפ עקידנעטשלופ יד זַא ,טרעלקרעד ןפָא רימ
 ,סעצָארּפ רעדנרעױד-גנַאל ַא זיא (.ק .ש ,ח -- ןעָארויב-סטעברַא ענײמעגלַא
 יד זַא ,רַאפרעד טסעפ ןייטש ןדנעטשמוא עקינייא ייב ןלעװו רימ ךיוא זַא

 ,ןעוו ןריסַאּפ ןעק סָאד ,ןריטסיזקע ןביילב ןלָאז ןעָארויב עשידיי עקיטציא
 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא זיא-טינ-ואוו ןלָאז סעשזריב עניײמעגלַא יד ,לשמל

 ןלעטשוצ טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלעוו יז ביוא רעדָא ,ןטימעסיטנַא-ןרענַאיצקַאער
 ןעוועג ןָא בייהנָא ןופ ךיוא זיא סע .םיטַאבעלַאב יד רַאפ רעכערב-קיירטש
 -ָאד יד ןיא ךיוא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד טינ ןענעקייל רימ זַא ,טרעלקרעד

 -נײרַא לעיצעּפס זיא עיצולָאזער רעד ןיא .ןעגנוטכירנייא עשימָאנָאקע עקיז
 עטלעטשעגנָא ןוא סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ ןגעוו טקנוּפ ַא ןרָאװעג טלעטשעג

 ,=+ "עפורג רעלַאנָאיצַאנ רעדעי רַאפ

 יד אקווד זַא ,טגָאזעג ךעלקירדסיוא זיא 25 יד ןופ עיצולָאזער רעד ןיא;
 רַאפ ץַאלּפ םעד ןרעטיירברַאפ וצ ןפלעהטימ ןענָאק ןלעװ סעשזריב ענײמעגלַא
 ןיוש; זַא ןרָאװעג ןזיוועגנָא עקַאט זיא עטַאבעד רעד ןיא ."טעברַא רעשידיי
 רעד ןיא ןעמונרַאפ רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט רעקילטנעצ ןענייז טנייה
 גנובערטש עדעי}/ זַא עיצולָאזער יד טלַאה רַאפרעד ."עירטסודניא רערעסערג
 -קיװטנַא יד ןטלַאהּפָא (ןעק) ףרַאד טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא ךיז ןרעדנוזוצּפָא

 ?רענָאיצקַאער םורעד זיא ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנול
 -קַארפ רעשידנוב רעד ןופ עיצולָאזער עצנַאג יד ןעוועג זיא ןיז םעד ןיא

 עיצולָאזער רעד רַאפ ,ןעָארויב עניימעגלַא רעדָא עשידיי עגַארפ רעד ןגעוו עיצ
 רעטסואווַאב רעד ,רעציזרָאפ רעד טמיטשעג ךיוא גנוטַארַאב רעד ףיוא טָאה
 ,ןָאסמַארב .ל ירעוט-טרָא
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 זיא ןעָארויב:סטעברַא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעּכעלרעניא רעד ןגעוו |

 טייהרעמ יד : טייקנדישרַאפ-סגנוניימ ַא ןעוועג עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןיא
 טיובעג ןייז ןפרַאד ןעָארויב-סטעברַא יד זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד טציטשעג טָאה

 םיטַאבעלַאב יד ןוא רעטעברַא יד זַא ,ה ,ד ,טעטיראּפ ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא
 יד זַא ,גנוניימ עטייווצ ַא רעבָא ןעוועג ; גנוטערטרַאפ עבלעז יד ןבָאה ןפרַאד
 -עג .רעטערטרַאפ-רעטעברַא ןופ טייהרעמ ַא ןבָאה ןפרַאד ןעָארויב-סטעברַא
 ַא ןופ קנַאדעג םעד טקידײטרַאפ טָאה סָאװ ,גנוניימ עטירד ַא וליפא ןעוו

 ,עשזריב-רעטעברַא רענייר
 טייקיטעט יד ןוא לָאר יד גנוטַארַאב רעד ןופ סולש םייב קידנצַאשּפָא

 -גוב יד ןבָאה ,טרָא טפַאשלעזעג רעד ייב ףליה-סטעברַא ןופ גנולײטּפָא רעד ןופ

 יד ןצעש? ,ןרעלעפ עריא ףיוא קידנקוק טינ זַא ,ןזיוװעגנָא רעייטשרָאפ עשיד
 ןקיטנייה ייב זיא סָאװ ,!גנולײטּפָא רעד ןופ טייקיטעט יד ןטסיסקרַאמ עשידיי

 םורַא ,גנוטכירנייא עשיטַארקָאמעד עקיצנייא יד סַאג רעשידיי רעד ףיוא גָאט
 ,(+ ?ןטפערק ערעזנוא ןריּפורג ןענעק רימ רעכלעוו

 ןיא בעלפיוא ךס ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה 1916 רַאורבעפ ןופ גנוטַארַאב יד

 עּפורג; רעד ןופ לָאר עוויטקַא יד .טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעייר יד

 -קַא עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןוא קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא 5
 ,המחלמ רָאי ןבלַאהטרעדנַא יד ךשמב רעטעברַא עשידיי יד דצמ ןטעטיוויט

 ןרעטיירב ןופ טעברַא עשידנוב עוויטיזָאּפ טגָאזעגנָא ךיוא טָאה גנוטַארַאב יד
 -הקדצ ןוא עשיּפָארטנַאליפ יד ןגעק .רעטייוו ףיוא םענרַאפ ןכעלטפַאשלעזעג
 טפַאשרעטעברַא עקיניזטסואווַאב עשידיי יד טָאה *ינּפ, עשידיי יד ןופ ןדָאטעמ

 ןציש ןופ ,עיצַאזינַאגרָא-טסבלעז ןוא ףליה-טסבלעז ןופ ןדָאטעמ עיינ ןפַאשעג

 ןטלַאהנָא ןופ ןוא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי ןוא רעטעברַא עשידיי ןופ תובישח יד

 -רַא רעטריזינַאגרָא רעשידיי-טינ רעד טימ ןטקַאטנָאק עקידעבעל קיטייצכיילג
 ,טפַאשרעטעב

 (הלכשה-יציפמ הרבח) עּפָא ,סעיצַאזינַאגרָא עטנָאמרעד ןיוש ייווצ יד ץוחַא
 וצ טפַאשלעזעג) עזָא קיטעט ןעוועג סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןענייז ,טרָא ןוא
 .ָאּפָאקעי ןוא (ןדיי ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןגעוו ןגרָאז

 ןסקַאװעגסיױא רעיוהעגמוא עזָא רַאפ זיא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עגסורַא יד ןלַאפַאב ןענייז סָאװ ,ןטייקנַארק יד ןפמעקַאב וצ עבַאגפיוא יד

 ,םינקז ןוא רעדניק טרפב ,ןסַאמ עכעלקילגמוא עטריאוקַאװע ןוא ענעבירט

 רַאפ גרָאז רעשינעיגיה טימ ןוא גנוזייּפשַאב טימ ןעמונרַאפ ךיז ךיוא טָאה עזָא

 ,ןעמייה-רעדניק ןוא רענטרעג-רעדניק לָאצ עסיורג ַא ןפַאשעג טָאה ,םיטילּפ יד

 -ובמַא ,סעינָאלָאק-רעמוז ,ןטקנוּפ-עיצַאטלוסנָאק עשיניצידעמ ,ןטקנוּפ-ךלימ

 טַאהעג עזַא טָאה טעברַא יד ןריזינַאגרָא ןוא ןריאורטסניא ףיוא .סעירָאטַאל

 -ַאב יד .ןטסידנוב ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ ,עטקיטכעמלופַאב לָאצ ַא

 1914:15 ןיא טָאה לַאטנעזָאר ענַא ןירעוט עקירָאי-גנַאל עשידנוב עטסואוו

 רַאפ ,ענליוו ןיא ןעמייה-רעדניק עשידיי עטשרע יד ןדנירג ןיא טקילײטַאב ךיז
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 ןעמונעג גרוברעטעּפ ןיא יז טָאה 1915-17 ןופ .עזָאלמיײה יד ןופ רעדניק יד

 / ,עזָא ןופ טעברַא רעשינָאגַאדעּפ רעד ןיא לײטנָא

 וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ תובית-ישאר עשיסור יד ןענייז סָאד -- ַאּפָאקעי

 טשרע ןפַאשעג ךיז טָאה טפַאשלעזעג יד .המחלמ רעד ןופ תונברק יד ןפלעה

 -ײטּפָא טַאהעג טָאה יז .,ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיג ךיז זיא יז רעבָא ,1915 ןיא
 עקיטרָא יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא ןוא דנַאל ןרעביא ןעגנול

 ךיוא .ץניוָארּפ רעד ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טפליה
 טייקיטעט ריא טָאה יז .עטקיטכעמלופַאב ןופ ץענ ַא טַאהעג טָאה ַאּפָאקעי

 ןעוועג לדתשמ ךיז טָאה יז ,עזָא ןוא טרָא ןופ טעברַא רעד טימ טרינידרָאָאק
 דנַאברַאפ םעד ייב ,טעטימָאק-ענַאיטַאט םעד ייב --- ןעלטימ-ץנַאניפ ןגעוו
 ָאּפָאקעי ךיוא .גנוריגער רעד ייב טקעריד וליפא ןוא סעווטסמעז ןוא טעטש ןופ
 -טימ ןוא ןעגנולײטּפָא עריא ןופ ןעגנוטַארַאב ןפורעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה

 לַאנרושז םענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה יז ,דנַאל ןרעביא רעטעברַא

 | ,(** טטשָאמַאּפ

 ,רעטרע יד ףיוא ייס רטנעצ ןיא ייס ,ַאּפָאקעי ןיא העד-ילעב-טּפיוה יד

 רעד ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז ןבָאה סע ןעוו ןֹוא .ינּפ ןוא םיריבג יד ןעוועג ןענייז

 ןענייז ,ןטנעמעלע עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטַארקַאמעד לָאצ עשפיה ַא טעברַא

 ןגעוו ,טעברַא רעד ןופ ןדָאטעמ יד ןגעוו ןטקילפנַאק עכעלרעניא ןענַאטשטנַא

 | - אוו .ַא .א טעטימָאק ןופ ןלַאװ יד ןופ ןפוא םעד

 -נַא ןיא ןוא ָאּפָאקעי ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז ןטסידנוב לָאצ עסיורג ַא

 ןעװעג זיא (עקכַאנ) דיװכָאי ןמחנ .םיטילּפ רַאפ ןטעטימָאק-ףליה ערעד

 ַא טַאװעג טָאה ןרעטש םיסקַאמ ,1915 רָאי ןיא ַאּפָאקעי ןיא וויטקַא קרַאטש
 -עג זיא (טרעבלַא) עירול שריה .טעטש ןופ דנַאברַאפ םניא עלעטש עקיטכיוו

 עלַארטנעצ) "ןוויטַארעּפָאָאק עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ-םורד, םניא קיטעט ןעוו

 -סיוא ןכָאנ זיא רעביל קרַאמ .ןטעטימָאק-ספליה יד ןיא ךיוא ןוא (סעדָא ןיא
 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .,דנַאלסיױא ןופ ןעמוקעגקירוצ המחלמ רעד ןופ ךורב
 ןופ רעטקיטכעמלופַאב ַא ןעוועג טסערַא ןייז זיב ןזיא ןוא גרוברעטעּפ
 ןענייז לָאּפואיראמ ןוא וועינישיק ןיא .טפַאטעלעזעג רעעימַאנַאקע רעיירפ רעד

 װַאלטָאנירעטַאקעי ןיא ,ןטסידנוב םירבח טעברַא-ספליה רעד ייב קיטעט ןעוועג

 ,(ןירָאבעד) הפי םַארבַא טעטימָאק-ספליה םניא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ טָאה

 -גַא ןעוועג ןענייז רעוט עשידנוב עכלעוו ןיא ,ןסױטשנמַאזוצ עקרַאטש רָאג

 ,עװקסָאמ ןוא ווָאקרַאכ ןופ ןטעטימָאק-ספליה יד ןיא ןעוועג ןענייז ,טרישזַאג

 יד ןעוועג זיא סָאד .םישדח 5 ןגיוצעג עינַאּפמַאק-לַאװ יד ךיז טָאה ווװָאקרַאכ ןיא

 טייצ רעד רַאפ .טעטימָאק ןשידיי ןקיטרָא םעד ןביילקסיוא םוצ גנוטיירגוצ

 -ייס-שי.ס.ס ןוא עשידנוב יד ייס .ןעגנולמַאזרַאפ-לָאװ 20 ןפורעג ןעמ טָאה

 יד טצַאשעגּפָא ןבָאה עכעלרעגריב-שיטסינויצ יד ייס ,ןטנעמעלש עשיטסימ

 -גײא ענײמעגלַא יד .טעטימָאק ספליה ןיא עיציזַאּפ רעד ןופ טייקיטכיוו

 ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא טעוװ ןטעטימָאק-ספליה יד ןופ :ןעוועג זיא גנולעטש
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 רעשיטסילַאיצָאס רעד .הליהק עשיטַארקַאמעד עקידנעמוק יד ןסקַאװסױרַא

 עקירעהעג ַא ןעמוקַאב ןזומ רעטעברַא יד :גנוזָאל יד טקורעגסױרַא טָאה קָאלב
 -לַאװ עמַאזניימעג ַא ןפַאשעג ןבָאה ייז ,טעטימָאק םניא טפַאשרעטערטרַאפ
 ןטסילַאיצָאס 9 --- ןטַאדידנַאק ןופ עטסיל עמַאזניימעג ַא ךיוא ןוא ,םרָאפטַאלּפ

 -עגלַא רעד ףיוא .רעדילגטימ-טעטימָאק לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 17 ףיוא
 ןטסינויצ יד .ןשטנעמ 400 ןופ םלוע ןַא ןעמוקעג זיא גנולמַאזרַאפ-לַאװ רעניימ
 ,גנולמַאזרַאפ יד ןסירעגפיוא גנוריפפיוא רעצנַאג רעייז טימ ןבָאה ינּפ יד ןוא
 -עגרעביא ענובירט רעד ןופ ןעמ טָאה קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןעמָאנ ןיא
 -רַאפ ,רעטעברַא עשידיי רעװָאקרַאכ יד; : גנודלעמ עקידרעטייוו יד טנעייל

 ןיא ןטערטרַאפ ןייז וצ טכער ןרַאפ ןפמעק וצ ןבערטש רעייז ןיא טקינײא
 ןעגנורעטש ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא-ספליה רעשידיי רעד
 ,םיתרשמ עריא ןוא עיטַארקָאטולּפ עשידיי יד .ןעזסיורָאפ טנעקעג טָאה'מ סָאװ
 "רעד תוחוכ עלַא טימ ןבָאה ,ליּפש רעטמעשרַאפמוא רעייז טימ ןטסינויצ יד

 ,רעטעברַא ןשידיי ןרַאפ געוו םעד ןלעטשרַאפ וצ ידכ ,לַאדנַאקס ַא וצ טריפ
 ןוא ןעגנורעטש םוש ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טינ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןדלעמ רימ
 ךָאנ ."ןרעו טכעלקריוורַאפ לָאז ןליו רעטסעפ רעזנוא זַא ,ןעז ןלעװ רימ
 ידכ ,תולובחת עלַא טכוזעג טעטימָאק ןופ טייהרעמ יד טָאה גנולמַאזרַאפ רעד

 -מַאזרַאפ-לַאװ רעטנעָאנ רעד ןיא ןעמענ וצ לייטנָא טכער יד ןצענערגַאב וצ
 -ָאמ ןוא םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןבָאה ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד .,גנול

 ,טעטימָאק ןופ ןסולשַאב יד ןגעק גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד טריזיליב

 עשיטַארקַאמעד יד .גנולמַאזרַאפ עטייוצ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא ךעלדנע

 עטביױרַאב 60 ןעמוקעג ןענייז םעד ץוח ,ןעמיטש 150 טַאהעג ןבָאה ןטנעמעלע
 -לַא רעד ןופ לטפניפ ייווצ טכַאמעגסױא סע טָאה ןעמַאזוצ ,טכער-לַאװ ןופ
 זַא ,טנקסּפעג טָאה יז :וויטקַא ןעוועג זיא ײצילָאּפ יד .גנולמַאזרַאפ רעניימעג
 יד טָאה לָאמַא רעדיוו .גנולמַאזרַאפ רעד וצ ןרעװ טזָאלעגוצ טינ ןענָאק 60 יד

 רעד ףיוא קורד רעד .טסעטָארּפ ַא טימ גנולמַאזרַאפ יד טזָאלרַאפ עיציזָאּפָא
 -ער ַא ןעמונעגנָא ףוס-לכ-ףוס טָאה יז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא טייהרעמ
 טזָאלעגוצ ןלָאז ןעגנולמַאזרַאפ ענײײמעגלַא עקידנעמוק יד ףיוא :עיצולָאז

 -עגנָא ןבָאה ייז ןָא ןעוו ןופ סנייא ץלַא ,רעדילגטימ עקידנלָאצ עלַא ןרעוו
 ,(:+ ןלָאצ ןביוה

 רעיינ רעד ןרָאװעג טלייוועגסיוא וװָאקרַאכ ןיא זיא 1916 ףוס ןעוו רעבָא
 -סיזקע יד ןרידיווקיל ןצנַאגניא ןסָאלשַאב רע טָאה ,טעטימָאק-ספליה רעשידיי
 -רַאכ יד טָאה דָארג .ָארויב-טטעברַא רעדנטלַאװרַאפ-טסבלעז רעד ןופ ץנעט
 -עט רעטקרַאטשרַאפ ריא טימ ןעוועג םש הנוק ךיז ָארויב-סטעברַא רעװָאק
 -סטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ טײקיזָאלסטעברַא רעד טימ ףמַאק ןיא טייקיט
 -ַאב טעטימָאק-ספליה רעװָאקרַאכ םנופ גנולדנַאה יד ןבָאה עלַא .ןשטנעמ
 ןופ ןענַאגרָא יד טימ ףמַאק ןיא טקַא ןכעלטפַאשלעזעג"יטנַא ןַא יו טכַארט
 ןטפַאשרעּפרעק יד ףיוא טַאטנעטַא ןַא יו ,טייקיטעט-טסבלעז רעשיטַארקָאמעד
 עקיזָאד יד ןביטשעצ וצ הנווכ רעד טימ ,ןטנעמעלע עקידנטעברַא יד ןופ
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 ןבָאה טעטש ענעדישרַאפ ןופ ןטעטימָאק-ףליה-סטעברַא לָאצ עסיורג ַא .תוחוכ

 ,גנולדנַאה רעקיזָאד רעד ןגעק טריטסעטָארּפ

 ָאּפָאװעי רעווקסָאמ םניא ןעגנואיצַאב יד ןרָאװעג ןענייז טפרַאשרַאפ רעייז

 .(ָאּפָאקעי סָאװ עבלעז סָאד ,גירק ןופ תונברק יד ןפלעה וצ טפַאשלעזעג עשידיי)

 יד ןוא ןטסינויצ יד .סעינרעבוג 10 ןעמונעגמורַא טָאה טיבעג-טייקיטעט רעד

 רענײמעגלַא רעד ףיוא ,רעשירעפײרגנָא ץלַא ןרָאװעג ןענייז עּפורג-םירחוס

 וװעירַאטָאלָאז .א טסידנוב רעד טָאה 1916 רעבמעצעד ןט10 םעד גנולמַאזרַאפ

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ טַאר םנופ טעברַא יז טריקיטירק עדער רעפרַאש ַא ןיא

 רעד ןופ ןרעק םנופ ןסערעטניא עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןענידַאב;,

 רָאנ ךעלגעמ ןייז טעװ ,ןסַאמ עטיירב עריא ןופ ,טגָאזעג רע טָאה ,עיצַאנ

 ןסַאמ יד לופ ךעלגעמ יו ןטערטרַאפ ןייז ןלעװ טַאר םניא ביוא ,טלָאמעד

 ןוא ,ןַאגרָא-ץנַאניפ ַא רָאנ זיא טָאר רעד זַא ,ןדערנייא רעבָא ןעמ ליוו זנוא ,אפוג

 ןטפערק עקידנלָאצ-רעייטש יד ןופ ןײטשַאב ליײט-טּפיױה ןייז ףרַאד רַאפרעד

 עסיורג סָאד טָאה ,ןכעלקריוורַאפ וצ סָאד ידכ .,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ

 ןוא ןפָא ןדער רימָאל ,ןרעה עניימ ,ןטסינויצ יד טימ ןדנוברַאפ ךיז םוטרחוס

 רעד רַאפ ךיז טיה ,יתובר .ןיגע רעטלדנַאהַאב רעד טנידרַאפ סָאד יו ,ךעלרע

 -ָארּפ ןפורעגסורַא טָאה עדער עקיזָאד יד ,7! גנוקיטלַאווגרַאפ רעשיטסינויצ

 טדערעג ןוא טרָאװ ַא לָאמ טייווצ ַא ןעמונעג טָאה וװעירַאטָאלַאז ןוא ,ןטסעט

 (=* טסייג ןבלעז ןיא

 -עגנָא ךיוא זיא דַארגָארטעּפ ןיא ַאּפָאקעי ןופ ןעגנוטַארַאב-דנַאל יד ףיוא

 רעד ןופ דנַאטשַאב ןיא ןזָאלוצ לָאז'מ יצ ,םעד ןגעוו הקולחמ עפרַאש ַא ןעגנַאג

 ַאד זויא'ס .עיטַארקַאמעד רעשידיי רעד ןופ רעיײטשרַאפ גנוטלַאוװרַאפ-טּפיוה

 ,"גנורעײטשַאב-טסבלעז; יד :ןינע ןכעלטנזעוו ןטייווצ ַא ןגעוו ןעגנַאגעג ךיֹוא

 זיא ,םיבושי עשידיי ענעסעזעגנײא -טלַא יד ןיא טריפעגנייא טָאה'מ סָאװ

 תוליהק יד ןופ תוסנכה ערעדנַא יד ןוא *עקבָארָאקק יד .קידנגונעג טינ ןעוועג

 -געמרַאפ יד ןרעײטשַאב :גנוזָאל ַא ןעמוקעג זיא ,קיניײװ רעייז ןבעגעג ןבָאה

 "יורעד ַא ןעמוקעג רעבָא זיא ןטנעמעלע עכעלרעגריב יד דצמ ,ןדיי עכעל

 -ךָאפ יד ...תודחא עשידיי יד ןרעטשעצ טימרעד טייג ןעמ ,שטייטס : גנורעד

 -עג ןענייז םינלדתש עטלַא יד ןוא עיטַארקָאטולּפ רעשידיי רעד ןופ רעייטש

 -עג ערעייז ןוא ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןגעק ףמַאק םענעפָא ןיא ןענַאטש
 םנופ טַארַאּפַא רעשיטַארקַארויב רעד .ןעגנוזָאל ןוא ןדָאטעמ עכעלטפַאשלעז

 ןוואורפ עלַא טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה ַָאּפָאקעי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 -ָארּפ רעד ןיא ןטעטימָאק עכעלמיטסקלָאפ יד דצמ טעברַא יד ןקריװַאב ןופ

 עטלַא יד ןענייז 1916 טסוגיױא ןיא ָאּפָאקעי ןופ גנוטַארַאב רעד ףיוא .ץניוו

 ןטערטעגסױרַא שיניצ ןוא ףרַאש גרובזניג ןָארַאב ןוא גרעבזָאילס םינלדתש

 ,רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןופ ןלַאװ עשיטַארקָאמעד ןופ גנורעדָאפ רעד ןגעק

 -טלעג רעמ סָאװ ,טגיזעג טָאה -- טייהרעדנימ עשיטַארקָאטסירַא יד ןוא

 -סקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ גנוריגער רעד ייב טלעוּפעגסױא ןבָאה ייז עציטש

 -ָארטעּפ יד ךיז ןבָאה רעקיגנעהּפָאמוא ןוא רעקידנעטשבלעז ץלַא ,טעברַא

 ,רעוט-ללכ עשיטַארקַאמעד יד יבגל טליפעג ןעלבַאטָאנ רעדַארג
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 -ָארטעּפ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1916 רעבָאטקָא ןיא

 ַא טייצ ערעגנעל ַא ןעגנַאגעגנָא זיא ָאד ךיוא .ָאּפָאקעי ןופ גנוליײטּפָא רעדַארג
 טינ רעבָא טָאה'ס .םישעמ טעברַאעג ןבָאה ןטסינויצ יד .עינַאּפמַאק-לַאװרָאפ
 רעייטשרָאפ רעד -- ןעוועג רענייא זיא ענעבילקעגסיוא 4 יד ןופ .,ןפלָאהעג

 ,ךילרע .ה דנוב ןופ

 יד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא ערעדנַא יו רעמ זיא סָאװ ,טרָא ןיא ןליפַא

 רעד טריפעג ךיוא ךיז טָאה ,ןטנעמעלע עשיטַארקַאמעד יד ןופ ןסולפנייא

 טביירש טייקכעלטפַאשלעזעג לקיטרַא ןייז ןיא ,ףמַאק רעטסקינייװעניא רעבלעז

 -עגרָאפ זיא סָאװ ,"לַאדנַאקס ןכעלטפַאשלעזעג-יטנַא; םעד ןנעװו ךילרע .ה

 ןט1 םעד דַארגָארטעּפ ןיא טרָא ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ףיוא ןעמוק

 ,גנולמַאזרַאפ יד .טעטימָאק םוצ ןלַאװ יד טימ תוכייש ןיא 1916 רעבָאטקָא
 ,טעטימָאק ןופ רעדילגטימ 4 ןביילקסיוא טפרַאדעג טָאה ,ךילרע ,ה טלייצרעד
 טקידנעעג טציא ךיז טָאה ןימרעט רעייז סָאװ ,יד ןופ טרָא ןפיוא ייווצ ייז ןשיווצ
 ןשטנעמ עפורג ַא ןענופעג ךיז טָאה .גרעבזַאילס .ג ןוא ןָאסמַארב ,ל --
 טָאה; .ןגרעבזָאילס ןפרָאװעגכרוד ןוא ןיקסנישטשעל ןבילקעגסיוא ןבָאה סָאװ

 רַאפ סָאװ רעטעּפש ןוא גנושימעצ ןוא קערש ַא רַאפ סָאװ ןעז טפרַאדעג ןעמ

 רעד ןופ רעדילגטימ יעטמיטשעגליואווי יד טּפַאכעגמורַא טָאה'ס ןרָאצמירג ַא
 לָאימ טרעדָאפעג ןוא טייקירעזייה זיב ןגירשעג ןבָאה ייז , ,.,?!גנולמַאזרַאפ
 ןייק טינ רעייז ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס, ..."ערשכ-טינ רַאפ ןלַאװ יד ןענעקרענָא

 ערעזנוא ןופ דליב שיטסירעטקַארַאכ רעייז ַא רַאפרעד רעבָא ,דליב םענעגנא

 טרָא ןופ גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא עטצעל יד; ..."םיגיהנמ !עכעלטפַאשלעזעג'

 -לעזעג יד טינ רעבָא ,,טייקכעלטפַאשלעזעג' עקידכעבענ ַא ךיוא זיא סָאד ---

 סעצָארּפ ןיא המחלמ רעד ןופ ךשמב טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טײקכעלטפַאש
 ןופ ןזיירק עטיירב רעקינייו-רעמ טימ ,רעטקערידמוא םגה ,גנורירַאב ןופ
 -טלַא רעד ןופ םוטננליא סָאד ןיא סָאד ,ןיינ ;גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 רעטייוצ א ףיױא) .,(+?טיײקכעלטפַאשלעזעג רעדַארגָארטעּפ רעשיקנערפ
 גנולײטּפָא רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךילרע .ה זיא טרָא ןופ גנולמַאזרַאפ

 ןוא ןלַאװ עקידרעירפ יד טלסּפעג טָאה גנולמַאזרַאפ יד .טעברא ךרוד ףליה
 .(גרעבזָאילס ןלדתש ןטלַא םעד טלייוװעג ןיקסנישטשעל טָאטשנָא

 סעיצַאניכַאמ-ןסילוק-רעטניה ןוא ןטקילפנַאק עכעלרעניא עלַא יד ןיא

 1916 ןיא ךיז טָאה ללכב ,ןטסינויצ עלעיציפָא יד ךיוא טנַאה ַא טַאהעג ןבָאה
 -עג ןטימ טכַאמעג םולש טָאה'מ .םזישידיי ןגעק עיצַאטיגַא יד טקרַאטשרַאפ
 ,םיטילּפ) סעצנעסשזעיב יד ןופ רעדניק יד רַאפ שידיי ףיוא ןלוש ןגעוו קנַאד

 "רעלַאמרָאנ,; רעד ןופ ןלוש-רעדניק יד ןעלדנַאהַאב ןעמ ףרַאד רעבָא שרעדנַא
 ףיוא ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןופ ףירגנָא םעד .גנורעקלעפַאב רעקיטרָא
 -רַאפ ןטסינויצ יד ןבָאה --- ןטעטימָאק-ספליה יד ןיא סעיצידַארט עשיאבג יד
 ,םזישידיי ןופ ףירגנָא ןַא יווװ ןגירש

 -ספליה ןופ עמריפ רעד רעטנוא ךיק ַא טנפעעג ןעמ טָאה קסנימ ןיא
 -רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוטלַאװרַאפ עקילייווטיצ יד .,טעטימָאק

00 



 ןיק טינ טָאה ךיק יד; :ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא רימ ןענעייל ,ןטנעמעלע

 -עד-יטנַא ןזיא טעטימָאק רעשידיי רעקיטרָא רעד ,טוטַאטס ןקידנעטשבלעז

 -קַארּפ םעד ץוחַא; .."טייקיטעט ןייז ןוא דנַאטשַאב ןייז טיול שיטַארקָאמ
 רעד ןיא עזָאלסטעברַא ןוא רעטעברַא יד טגנערב ךיק יד סָאװ ,ןצונ ןשיט
 -טפַאשלעזעג ריא קיטכיוו רעיוהעגמוא ךיוא זיא ,תורקי ןופ טייצ רערעזווש

 .עיצוטיטסניא-רעטעברַא עיינ ַא ךיז טפַאש ךיק רעד טימ :טײטַאב רעכעל
 גנוטַארַאב-רַאורבעפ רעד ןיא לײטנָא ןעמונעג טָאה ךיק-רעטעברַא רעקסנימ יד
 רעד ףיוא רעטערטרַאפ םענעגייא ןַא ןבָאה טלָאזעג ךיוא טָאה יז .טרָא ןופ

 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,סעשזריב-רעטעברַא יד ןגעוו גנוטַארַאב רעדנעלסורלַא
 -געהּפָאמוא בילוצ ןעמוקעגרַאפ טשינ זיא רעבָא ,1916 ץרעמ ףיוא טמיטש
 ,(+"ןעגנוגנידַאב עקיג

 ןטעברַאטימ טוואורּפעג ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןבָאה קסבעטיוו ןיא
 א וצ ןעמוקעג ןיא ָאד ךיוא .טעטימָאק:ספליה ןקיטרָא םעד ןיא
 עשירעטילימ יד ןעוו ,טנעמָאמ א ןיא ןעשעג זיא סָאד .טקילפנָאק ןפרַאש
 -ָאקַא ןבָארג וצ ףיוא ןשטנעמ עגנוי ןסָאג יד ןיא ןּפַאכ ןביוהעגנָא טָאה טכַאמ
 -גיסַא וצ ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק-ספליה רעד .,קסניווד ןופ ןָאיַאר ןיא סעּפ

 ןבָארג ןייג וצ טיירג ןענייז סָאװ ,עקיליוויירפ יד ןלָאצ וצ ףיוא טלעג ןרינ

 ןופ ןעײרּפַאב ךיז ןלָאז ?תוחּפשמ עטונש ןופ םירוחב יד זַא ױזַא ,סעּפָאקָא
 ,ןסױטשנעמַאזוצ עסיורג ןכַארבעגסיױא ןענייז'ס ,טעברַא-גנַאװצ רעקיזָאד רעד
 -ימָאק ןופ ןטערטעגסױרַא םעד בילוצ ןענייז ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד
 ערעדנַא ןופ ןוא ָארויב-סטעברַא רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןיײרַא ןוא ,טעט

 ,(+* ןטפַאשרעּפרעק
 שיטקַאפ ןיא .א .א ?ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא

 ןיא .ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצָאס-שידיי ערעדנַא ךיוא יו דנוב רעד ןטלַאהַאב

 "גוב ליפ טרישזַאגנַא ןעוועג ןענייז טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד
 -ַאגרַָא ןוא ןטפאשלעזעג עשירָארעטיל-רוטלוק ,עשיטסישידיי יד ןיא ,ןטסיד

 -ץַפָא ,רעמַאזקריו ,רעקרַאטש ןעוועג לייטנָא רעשידנוב רעד זיא סעיצַאזינ
 -עגּפָא טײהרענעטלַאהַאב ךיז טָאה טעברַא-ספליה רעד ןיא .רעקיטנָאק ,רענ
 ןוא םוטרעגריב ןשידיי ןשיוצ ףמָאק רעלַאיצַאס ןוא רעשיטילָאּפ ַא טליּפש

 -ַאב-לַאיצַאס רעסיורג ַא טלמַאזעג ךיז טָאה ָאד .סַאלק-רעטעברַא ןשידיי

 -לדער עשידיי עטלַא יד .ןצנעטָאּפ ערענָאיצולָאװער טימ חוכ רעקיניזטסואוו
 רעד קנַאדַא ךיז טָאה לייט ַא רעכלעוו ןופ ,עיזַאושזרוב עשידיי יד ,רעריפ
 ןבָאה ןטסינויצ יד ןוא ןטעדַאק עשידיי יד ,טרעכיײרַאב קרַאטש המחלמ
 ןופ ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד טלעטשעגנגעק ךיז
 -טפַאשלעזעג ןוא רענעלּפ ערעייז ,ץנעגילעטניא רעכעלמיטסקלָאפ-לַאקידַאר
 ,ןדָאטעמ-סטעברַא עכעל
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 ןוא עמוד ןיא ןטַאטופעד עשידיי יד 9

 עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד

 ןטנָארפ יד ףיוא ײמרַא רעשיסור רעד ןופ תולּפמ עקידנרעדינרעד יד

 יד ,טַארַאּפַא-סגנוריגער םעד ןופ טײקטריזינַאגרָאזעד ןוא טײקנפלָאהַאבמוא יד

 -עצ יד ,הביבס ריא ןיא ןוא החּפשמ סרַאצ םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עכעלדנעש

 -קַאער עשיטילָאּפ ערעווש יד ,דנַאל ןיא ןבעל ןכעלטפַאשטריװ ןופ טייקטרעדור

 ,דנַאל סָאד טרעדורעגפיוא טָאה ץלַא סָאד -- תופידר ןוא סעצעה יד ןוא עיצ
 געוו ַא טכוזעג טָאה טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ רעשיטילָאּפ ךָאנ טפַאשקנעב יד
 סעיצַאזינַאגרָא עכעלטּפַאשלעזעג ענעפַאשעג-יינ יד .קורדסיוא םוצ ןעמוק וצ
 טָאה'מ ןוא רעטסיירד ץלַא ןרָאװעג ןענייז ענעטילעג-חמחלמ יד ןפלעה וצ ףיוא

 ,םודנַארָאמעמ ַא ןיא .ןעמיטש ערעייז טרעהעג ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב
 יז טָאה טעברַאעגסיױא טָאה טפַאשלעזעג עשינכעט עשיסור עלַארטנעצ יד סָאװ
 ןופ ןבעל עשימָאנָאקע סָאד גלָאפרעד טימ ןעלקיװטנַא וצ ידכ זַא ,ןזיוועגנָא

 "יזרַאפ ןוא רעפסָאמטַא עשיטילָאּפ עקיטסניג ַא ןפַאש ןעמ זומ ,הכולמ רעד
 -יירפ יד טעטילַאנָאיצַאנ ןוא עיגילער ןופ דישרעטנוא ןָא רעגריב עלַא ןרעכ

 -רעּפ עטיירב ַא ןביולרעד ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא רעייז ןצונסיוא ןופ טייה
 -דנַאל רעד .(+* .וו .זַא .א טייקיטעט-טסבלעז עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלנעז

 "נָא טָאה (1915 ילוי) ןטעטימָאק עלעירטסודניא-סגירק יד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 .(*+ןדיי ןגעק ןעגנוצענערגַאב עלַא ןפַאשּפָא ןגעוו עיצולָאזער ַא ןעמונעג
 ,ןטעטימָאק עלעירטסודניא-סגירק יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןקידרעטעּפש ַא ףיוא

 ןטַאגעלעד-רעטעברַא לײטנָא ןעמונעג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא
 -ימעסיטנַא עסיוועג ןגעק טסעטָארּפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,(ןַאמ 50-40)
 -ָאיצַאנ עלַא ןפַאשוצּפָא גנורעדָאפ .ַא ןוא גנוריגער רעד ןופ ןרַאלוקריצ עשיט

 -סױרַא עמוד-טָאטש רעװקסָאמ יד טָאה 1915 ןטימניא .ןעגנוצענערגַאב עלַאנ
 ערעדנַא ןוא ?םוירעטסינימ ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא; ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעג

 -ָאטש ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעקילטנעצ ןבָאה םעד ךָאנ ךיילג ;ןעגנורעדנע

 יד ןעמונעגנָא .ַא .א סעיצַאזינַאגרָא-םירחוס ,ןדנַאברַאפ עקסמעז ןוא עשיט

 ,עיצולָאזער עבלעז

 -סיוא ןענייז דנַאברַאפ רעשיטָאטש רעד ןוא רעקסמעז-ןיימעגלַא רעד
 -סודניא-סגירק יד טימ ןעמַאזוצ .,סעיצַאזינַאגרָא עטגייוצרַאפ ןיא ןסקַאוװעג
 -לעפַאב רעד רַאפ ייס טעברַא עסיורג ַא ןָאטעג ייז ןבָאה ןטעטימָאק עלעירט
 דנַאל ןופ רעגריב יד רַאפ זיא סָאד .טָאלפ ןוא ײמרַא רעד רַאפ ייס ,גנורעק

 יד ,טייקיטעט-טסבלעז ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ לוש ַא ןעוועג

 -ָאק יד ןופ ןטנעמעלע עכעלטפַאשלעזעג יד טקעוװעג ןבָאה סעּפורג-רעטעברַא
 סָאװ ,ןליצ יד ןופ טסייג ןיא ןעגנולדנַאה עטסיירד ןוא עוװיטקַא וצ ןטעטימ
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 ןצנַאג םעד תבוטל קידנעגנירד רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד

 ןַא טימ ןטערטעגסױרַא עּפורג-רעטעברַא יד זיא 1917 רַאונַאי ןיא .,דנַאל
 טרילומרָאפ טָאה ףורפיוא רעד .טַאירַאטעלָארּפ רעגרוברעטעּפ םוצ ףורפיוא

 רימ ןענעייל ןרעדנַא ןשיוצ .טנעמָאמ ןופ ןעגנורעדָאפ ערענָאיצולָאװער יד

 רעד רַאפ ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד רַאפ ןסָאלשעגסיױא זיא'ס, : ףורפיוא ןיא
 ,הנכס ַא ןיא גָאט רעטזָאלעגכרוד רעדעי .ןטרַאװ וצ רעטייוו עיטַארקָאמעד

 ןופ גנוריזיטַארקָאמעד עלופ יד ןוא גנושרעהטסבלעז רעד ןופ גנוטכינרַאפ יד

 -רעטעּפ-רעטעברַא עצנַאג סָאד לָאז; ..."עבַאגפיוא עקידנעגנירד יד זיא דנַאל
 ןפרַאד ײמרַא יד ןוא דנַאל עצנַאג סָאד ,ץַאלַאּפ ןשירוװַאט םוצ ןזָאל ךיז גרוב
 -ָאזיװָארּפ ַא ןופ גנודליבסיוא יד רָאנ .סַאלק-רעטעברַא ןופ םיטש יד ןרעה

 קיאעפ זיא ,קלָאפ ןטריזינַאגרָא םעד ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,גנוריגער רעשיר
 -רַאפ וצ ,ןברוח ןשימָאנָאקע ןופ ןוא לקניוו ןּפמעט ןופ דנַאל סָאד ןריפוצסיורַא

 -נידַאב יד ףיוא םולש םעד ןעגנערב ןוא טייהיירפ עשיטילָאּפ יד ןקיטסעפ

 ןרַאפ ייס ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור ןרַאפ ייס רַאבמעננָא ןענייז סָאװ ,ןעגנוג
 ."רעדנעל ערעדנַא ןופ טַאירַאטעלָארּפ

 ןיא ןטעטימָאק עלעירטסודניא-סגירק יד ייב ןּפורג-רעטעברַא יד ןיא

 -עג ןטסידנוב ןבָאה טעטימָאק-דנַאל ןלַארטנעצ רעייז ןיא ןוא דַארגָארטעּפ

 ייב ןּפורג-רעטעברַא יד ןופ טפנוקנעמַאזוצ ןפיוא .,לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ

 -רַאפ ַא ןעוועג זיא 1917 רַאונַאי ןיא ןטעטימָאק עלעירטסודניא-סגירק יד

 רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ .ק .ָא םנופ טפַאשרעטערט

 -ןביוא םעד ןופ רבחמ רעד .דנוב ןופ .ק .צ ןופ ךיוא ןוא ייטרַאּפ-רעטעברַא

 רעד טימ ןוא םזירַאצ ןגעק ףמַאק-ןסַאמ םוצ ףורפיוא ןשירָאטסיה ןטכַארבעג

 רעד ןעוועג זיא גנוריגער רערענָאיצולָאװער רעשירָאזיװָארּפ ַא ןופ גנוזָאל

 -עּפ רעד ןופ גנוציז רעטצעל רעד ןיא .ךילרע .ה רעייטשרָאפ רעשידנוב

 -עג ןסָאלשַאב זיא'ס ואוו ,טסעֹרַא ריא ברע עּפורג-רעטעברַא רעדַארגָארט

 ךיז ןבָאה ,ץַאלַאּפ ןכעלרעזייק םוצ עיצַארטסנַאמעד-ןסָאמ ַא ןפור וצ ןרָאװ

 ,ןטסידנוב ךיוא טקילײטַאב

 ןייזטסואווַאב ןשיטילָאּפ םעד ןריזיוייטקַא ןוא ןקעוופיוא ןופ טרּפ ןיא

 יד לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד ןופ וויטַאיציניא יד ןוא

 טזָאלעג ָאד ךיז ןבָאה טייז ןייא ןופ .עמוד -הכולמ רעד ןיא ןעגנוטערטסױרַא

 סעצעה ערעייז טימ ןרענָאיצקַאער עטעװעטרַאהרַאפ יד ןופ דייר יד ןרעה

 ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ,עיטַארקָאמעד ןוא טייהיירפ ,ןדיי ןגעק

 -ַאמעד-לַאיצַאס יד ןופ ןעמיטש ערענָאיצולַאװער ןוא עקיטומ יד טרעהעג ָאד

 -ַאל ןכעלרעגריב-לַארעביל ןופ ןטנעמעלע עסיוועג ןוא סעקיווװָאדורט ,ןטַארק

 ןלעטש ןוא ןריטסעטָארּפ וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ךיוא ָאד ןבָאה'ס .רעג

 ןטַאטּפעד-עמוד עשידיי עכעלטע יד ןעגנורעדָאפ

 -ַאמעד-לַאיצַאס רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא דנוב רעד

 ןופ .ק .צ ןופ רעיײטשרָאפ יד .,עמוד-הכולמ רעד ןיא עיצקַארפ רעשיטַארק

 ,עיצקַארפ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןעמונעג ןבָאה דנוב
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 ךילרע .ה .ןגַאלשרָאפ ןוא ןטקעיָארּפ ענעדישרַאפ ןבעגעגרעביא ריא ןבָאה יז

 ילַאיצָאס יד טימ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ןוא טנַאטלוסנָאק ןעוועג זיא

 ןפַאשעג ץנערעפנָאק ַא ףיוא ןיוו ןיא זיא 1912 ןיא .ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד

 -טינ עלַא טקינייארַאפ טָאה סָאװ ,קָאלב-טסוגיוא רענעפורעג-ױזַא רעד ןרָאװעג

 יװ ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןיא ןעגנוטכיר עשיטסיװעשלָאב

 -סיוא ךיוא זיא'ס ןוא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעיײטרַאּפ ,ד.ס יד ךיוא

 טָאה דנוב רעד ,קיִא) טעטימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָא רעד ןרָאװעג טעדליבעג

 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס יד טָאה 1913 ןיא ןעוו .רעטערטרַאפ ענייז טַאהעג טרָאד

 טימ ןעגנַאגעג דנוב רעד זיא ,ןטלָאּפשעג ךיז עמוד רעד ןופ עיצקַארפ עשיט

 .עיצקַארפ רעשיטסיוועשנעמ רעד

 עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןוא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד יװ דלַאב

 -ַאלקעד ַא טימ ןטערטסױרַא טפרַאדעג טָאה עמוד-הכולמ רעד ןופ עיצקַארּפ

 ןקיזָאד םעד טעברַאעגסיױא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס 4 ןופ עּפורג ַא טָאה ,עיצַאר

 יד) ךילרע .ה -- ןעװעג רענייא זיא 4 יד ןשיװצ .טנעמוקָאד ןשירָאטסיה

 ,(*: (ָאדיורב אווע ,יווראג .ּפ ,ןינאווערעשט .פ :ערעדנַא

 "עגניירַא עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד טָאה 1915 טסוגיױא ןיא
 "ימ ןופ רעציזרָאפ םוצ עגַארפנָא עכעלגנירד ַא עמוד-הכולמ רעד ןיא ןגָארט

 -לעּפַאב רעשידיי רעד יבגל סעיצקַא עכעלצעזעגמוא יד ןגעוו טַאר-ןרָאטסינ

 "גנירד יד .טנָארפ-סגירק םוצ טנָאנ ןענייז סָאװ ,ןענָאיַאר יד ןופ גנורעק

 -ופעד ,עיצקַארפ .ד .ס רעד ןופ רעציזרָאפ רעד טעדנירגַאב טָאה טייקכעל

 "ייא ןבירשעגרעטנוא ךיוא ןבָאה עיצַאלעּפרעטניא יד ;עזדיאעכשט .נ טַאט

 .ןטעדַאק ןוא סעקיווָאדורט עקינג
 רעד טָאה ,1916 רַאורבעפ ,עמוד-הכולמ רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא

 רעכלעוו ןיא ,עדער ַא ןטלַאהעג עזדיאעכשט עיצקַארפ .ד .ס רעד ןופ רעציזרָאפ
 : טגָאזעג טָאה רע .עגַאל רעשידיי רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ךיוא טָאה רע

 זיא ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טבעלעגרעביא ןכָאה ןדיי סָאװ ,ןליורג יד וצ,

 סעוװַאלבָאי) ןדגַאי-ןסַאג יד ןענייז סָאד --- ןפוא ןייא ךָאנ ןעמוקעגוצ טציא

 ןשיווצ וליפא ןעניפעג טשינ אמתסמ םיא ןעק'מ סָאװ ,ןפוא ןַא זיא'ס .ןדיי ףיוא

 -עטסינימ-ןרעניא ןופ רַאלוקריצ םעד רעביא טנעייל עזדיאעכשט ."עדליוו יד

 -ָאיצולָאװער ןיא טקידלושַאב טרָאד ןרעוו ןדיי :1916 רַאונַאי ןטפ ןופ ,םויר
 ןיא ,ײמרַא רעד ןיא עיצַאטיגַא רעשירעכערברַאפ ןיא ,עדנַאנַאּפָארּפ רערענ
 ,ןרעה עניימ ,ןדער סָאד; .תורקי ןכעלטסניק ַא ןפַאש ןיא ,ןקיירטש וצ ןצעה

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ,רעייטשרָאפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד טגָאז
 ,רעירפ ןעוועג זיא'ס סָאװ םעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,המחלמ רעד ןופ ךשמב
 "עסיטנַא ןופ םס ןטימ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רעפסָאמטַא יד טמסרַאפ
 ןײלַא ןריצָאװָארּפ סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןדער סָאד ;םזיניװָאש ןוא םזיטימ
 :(!ןעמָארגָאּפ ןוא :טרָא ןופ וועשטידָאר) טירש ןוא טירט ףיוא ןקיירטש
 ַא רַאפ טפַאשטריװיןַאבנזייא יד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןדער סָאד
 ,ןייז ףרַאד גָאט ןקיטנייה ןופ גנוזָאל יד, ..,"דחוש ןוא הבנג ןופ טפַאשטריוװ
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 -נעטשלופ יד ,קלָאפ ןופ גנואיירפַאב עקידנעטשלופ יד ,עזדיאעכשט טקידנע
 ,(+ ?ָאטשינ גנוטער ןייק זיא געוו םעד ץוחַא .דנַאל ןופ גנוריזיטַארקָאמעד עקיד

 עשימרוטש ַא עמוד-הכולמ רעד ןיא רָאפ טמוק 1916 ץרעמ ןט10 םעד
 ןרַאלוקריצ יד ןגעוו ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ עגַארפנָא רעד רעביא עטַאבעד
 ןטלַאהטנַא ןבָאה סָאװ ,םוירעטסינימ-ץנַאניפ ןוא טנעמטרַאּפעד-יײצילָאּפ ןופ

 טרעװ רעירפ .גנורעקלעפַאב רעשידי רעד ןגעוו םילובליב עכעלדנעש
 ןגעו טדער רעטשרע רעד .עגַארפנָא רעד ןופ טייקכעלגנירד יד טלדנַאהַאב

 עשיסור סָאד; :וָאקאילוט טָאטוּפעד רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד םעד

 ןגָארטרַאפ טינ ןָאק ,רע טגָאז ,טרפב סַאלק-רעטעברַא רעד ןוא ללכב קלָאפ

 ַא טימ ."ןדיי ףיוא טכארטעגסיוא ןרעוו סָאװ םירקש ןוא םילובליב עלַא יד

 -עּפרעטניא רעד ןופ טייקכעלגנירד יד טנעקרענָא טרעוו ןעמיטש טייחרעמ

 רערענָאיצקַאער רעד ,ןינע םצע םעד ןעלדנַאהַאב םוצ וצ טערט'מ ןוא עיצַאל
 יד ןגעק םס טימ לופ עדער עקיצומש עגנַאל ַא טלַאה יקטווָאלסימַאז טַאטוּפעד

 -עד עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עלַא ןוא ןלַאדנַאקס עסיורג וצ טייגרעד'ס .ןדיי

 ,לַאז םעד ןזָאלרַאפ ןטַאטוּפ

 "רעד טיג ווָאפאפאק טנעמטרַאּפעד-ײצילַאּפ ןופ רָאטקעריד-שציװ רעד
 טייז ןייז ןופ רעטסינימ-ץנַאניפ ףליהעג רעד .ןרַאלוקריצ יד ןגעוו ןעננורעלק

 רעמ טציא ןיוש טריטסיזקע רַאלוקריצ רעטלדנַאהַאב רעד זַא ,ףיוא טרעלק
 שאמָאב ,רד טַאטוּפעד רעשידיי רעד .עכעלביולגמוא סָאד טעשעג ָאד ןוא ,טינ

 ,גנוריגער רעד ןופ גנורעלקרעד יד קידנרעהסיוא; :טעדלעמ (שזדָאל ןופ)

 גנוקריוו רעייז ןיא ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זייוולייט ןענייז ןרַאלוקריצ ענעי זַא
 ןופ קידנעעזנייא ןוא ,רעטקַארַאכ ןטרעקעגמוא ןופ ןרַאלוקריצ ערעדנַא ךרוד

 "רעד טינ ןעק'מ זַא טנעקרענָא יז זַא ,ןעגנורעלקרעד-גנוריגער עקיזָאד יד
 ןוא ןדיי עגונב טריציטקַארּפ טציא זיב ךיז ןבָאה סָאװ גנעג עכלעזַא ןזָאל
 רימ ןטלַאה ,ןדיי ןגעק ןסעצסקע ןדיימרַאפ וצ ידכ ,ןעלטימ ןעמונעגנָא ןרעוו'ס

 ,"ּפָארַא יז ןעמענ ןוא טקידיײלרעד רַאפ עגַארפנָא יד רעבירעד

 ַא טגײלַאב ילעקנעכשט .א טַאטוּפעד רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד

 :טרעלקרעד טָאה רע .עיצַאלעּפרעטניא יד ןעמענּפָארַא םעד ןגעק טסעטָארּפ
 עגַארפנָא יד ןבָאה רעגערפנָא יד סָאװ םעד טימ םיכסמ טינ ןענייז רימ;
 ןרַאפ ךיז טלַאה עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד לייוו ,ןעמונעגּפָארַא
 -סור ןיא ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ רעטערטרַאפ
 -אושזרוב רעשידיי רעד ןופ רשפא -- רעטערטרַאפ סָאװ סָאד ןוא .דנַאל
 ,אפוג דנַאטשמוא רעד .טינ בוח ןייק זנוא רַאפ זיא ,שרעדנַא ןדער -- עיז
 ןטמירַאב םנופ רבחמ רעד ןטערטעגסױרַא זיא ענובירט רעד ףיוא סָאװ
 זנוא טיג סָאד ,קנַאב-סגנוקידלושַאב רעד ףיוא טינ טציז רע ןוא רַאלוקריצ

 (+*"!עדנַאש !עדנַאש :ןגָאז וצ טכער סָאד
 -ױזַא רעד ןרָאװעג ןפַאשעג עמוד-הכולמ רעד ןיא זיא 1915 טסוגיױא ןיא

 -רוב יד טקיניײארַאפ ןעוועג ןענייז םיא ןיא .קָאלב רעוויסערגַארּפ רענעפורעג
 ,ערענָאיצקַאער םערטסקע יד ץוחַא ,ןטסיכרַאנָאמ ךיוא ,ןעגנוריּפורג עזַאושז
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 -לעמ יד .קיביגכָאנ ןוא שיטסינוטרָאּפָא ,קיסעמ רעייז ןעוועג זיא קָאלב רעד

 עגַארפנָא יד םויה-רדס ןופ ןעמענּפָארַא ןגעוו טַאטשעד ןשידיי םנופ גנוד

 ןופ קורד ןרעטנוא ךיוא ןוא קָאלב םנופ קורד ןרעטנוא טּכַאמעג ןעוועג זיא

 ןטַאטוּפעד עשידיי יד .עמוד רעד ץוחמ רעקיטילָאּפ עכעלרעגריב עשידיי יד
 אלימב ןוא עיצקַארפ-עמוד רעשיטעדַאק רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז

 ,םעלק רערעטיב ַא ןיא ןעוועג ןענייז ייז .קָאלב ןוויסערגָארּפ ןופ

 -סױרַא רעדָא קָאלב ןיא ןביילב :ןעגנוניימ ייווצ ןעוועג ןענייז ןדיי ייב

 ,גנוניימ יד טקידיײטרַאפ סעפַאר .מ טָאה ןטסידנוב יד ןופ .םיא ןופ ןטערט
 טפור סָאװ ,גנוטכיר ענעי ןציטש ףרַאד *?עיטַארקָאמעד-רעטעברַא; יד זַא

 ַא יו; :רעטרעװ יד טיִמ טעדנירגַאב סע טָאה רע .קָאלב םעד ןזָאלרַאפ וצ
 יד) ייז ןלעװ ,ןטעדַאק יד ןופ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ,עּפורג עקידנעטשנלעז
 -רַאפ ןרעו ןענעק רעכיג עיצַאוטיס רעקיטציא רעד ייב (ןטַאטוּפעד עשידיי
 ןרעטנָאלּפ יז ןעוו ,טציא רעדייא ,עיטַארקָאמעד-רעטעברַא רעד ןופ עטעדניב

 -סיירוועי ןופ עיצקַאדער יד .?קָאלב ןוויסערגָארּפ ןוא ןטעדַאק יד ןשיווצ ךיז
 -.טימ עריא זַא ,ןדלָאמעג גנורעלקרעד רערעגנעל ַא ןיא טָאה יטסעיוו ַאיק
 םיפסמ טשינ ןענייז (סעפַאר .מ עקַאט אמתסמ זיא סָאד) םענייא ץוח רעדילג
 טגָאז רעכלעוו ,לקיטרַא (טעסעפַאר) סרענליוו .מ ןופ עיצַאטנעמוגרַא רעד טימ
 -עגלַא ןַא ןגעק תונווכ עלעיפיצנירּפ ףיט בילוצ; זיא רע זַא ,טייז ןייא ןופ
 -נַא רעד ןופ רעבָא ,"עמוד ןיא ןדיי ןופ טפַאשרעייטשרָאפ רעלַאנָאיצַאנ-ןיימ

 עשידיי עקידנעטשבלעז ַא ןפַאש וצ ָאי יז רע טרידנעמָאקער טייז רערעד
 יקיטילָאּפ עלַאנָאיצַאעש ידע !ןריפ ןעק סָאד ןיהואוו סייו רעוו ןוא ,עּפורג

 ךעלרעכעל זיא סע ..קיטקַאט עטכער ַא טָא ,עקניל ַא טָא ןויטקיד ןָאק
 גנורעּפרעקרַאפ יד ןרעוו טעװ ןטַאטוּפעד עשידיי עּפורג יד זַא ,ןטכַארט וצ
 ,םזילַארעביל ?ןקידתמא, ,"םענייר; ןופ

 רעוויסערגָארּפ רעד ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא ןַא טקורדענּפָא טָאה ךילרע .ה

 טפַאשלעזעג עשידיי יד; :ןבירשעג טָאה רע .ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןוא קָאלב
 -ידיי יד סָאװ ,םעד ןופ טייקיטכיוו עשיטילָאּפ יד טליפעג  וויטקניטסניא טָאה
 ָאד ןַא ,שוחב טליפעג טָאה יז ,ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא עגַארפנָא עש
 יד יו רעסערג ךרע ןַא טינ ןעמונעג םצעב זיא סָאװ ,ןינע ןַא ןגעוו ךיז טדער
 ןקיטומ ןוא ןסייה ַא ףיוא טרַאוװעג טָאה יז ,ןרַאלוקריצ עכעלצעזעגמוא ייווצ
 טגייצרעביא ןוא ,עיצקַאער רעד ןופ תוחוכ עצרַאװש יד טימ סױטשנעמַאזוצ

 ןצנַאג ןופ סױטשנעמַאזוצ ןימ ַאזַא יז טָאה ,ךַאז ריא ןופ טייקיטכערעג רעד ןיא
 ןבָאה וצ ןעוועג טרעשַאב זיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ,ןשטנואוועג ןצרַאה
 -סיזקע סע סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ לָאמנייק ,גנושױטנַא עטסרעטיב יד
 טשינ קלָאפ ןשידיי םעד זיא ,עמוד ענעװטסרַאדוסָאג יד דנַאלסור ןיא טריט
 ייוו רעמ ךָאנ טוט סָאװ ,ּפַאלק ַא --- ּפַאלק רעשילַארָאמ ַאזַא ןרָאװעג ןבעגעג

 קלח ןשּפיה ַא םיא ןיא טָאה טנַאה סאנוש םעד טימ ןעמַאזוצ סָאװ רַאפרעד

 ?'טניירפ' ערעזנוא ןופ טנַאה יד ךיוא טַאהעג
 טָאה'מ :ןשינעעשעג יד ןופ ףױלרַאפ םעד יונעג טלייצרעד ךילרע
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 -רעקניליטש יז ןעמ טָאה ,עגַארפנָא יד ןגָארטעגנײרַא טַאהעג לָאמ ןייא ןוש

 -גײרַא רעדיוו ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןבָאה ץרעמ ןט8 םעד; ,ןעמונעגּפָארַא טייה

 טלעטשעגקעוװַא רעבָא יז טָאה ןעמ זַא ,חסונ םעיינ ַא ןיא עגַארפנָא יד ןגָארטעג

 טגָאזעגּפָא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןבָאה ,עמוד ןיא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא

 ,עקידנגנירד ַא סלַא ןרעוװ טכַארטַאב לָאז עגַארפנָא יד זַא ,ןלעטשוצנייא ךיז

 -כרוד רָאנ ןריפכרוד טשינ טלָאװעג ןבָאה ייז ,ןטכַאוטַאב ףכית ףרָאד'מ סָאװ

 סָאװ סעּפע סע ןכַאמ ,עמוד ענעװטסרַאדוסָאג רעד ךרוד עגַארפנָא יד ןעלגומש

 -עקערשצ ..."םעד ןגעוו ןדער רעקינייוו סָאװ לָאז ןעמ זַא ױזַא ןוא ,ןוזּפחב רעמ

 עטכער יד ןבָאה ץרעמ ןט9 םעד .טינ לֹומ ןייק רעבָא ןבָאה ןשטנעמ עקיד

 .רעד טימ סױרַא זיא ץרעמ ןט10 םעד ןוא; ..."םורָאװק םעד ןסירעגּפָארַא

 ןָאטעג יצ ַא קרַאטש סע טָאה ןטסירבַאיטקָא יד .,ןילַא וואפאפאק ןעגנורעלק

 ,ךיז ןגָאזװצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה יז ןוא !םינּפ לַאנָאיצַאנ' רעייז ןזײװאוצסױרַא

 ןטעדַאק יד .ןעגנורעלקרעד סווָאפאפאק טימ ןדירפוצ ןוא אצוי ןענייז יז זַא

 םעד ןעװעטַאר וצ ידכב ? ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןוא ,ונ .!ןבעגעגכָאנ' ןבָאה

 "עדַאק רעד ןופ םירבח ערעייז םעלק רעד ןופ ןּפעלשוצסױרַא ידכב ,קָאלב

 ענעגייא רעייז ןלעטשרַאפ ,ןריקסַאמרַאפ וצ ךיוא ידכב ןוא עיצקַארּפ רעשיט

 עדרעוו ןוא דובכ םעד ןעוועג בירקמ ייז ןבָאה ,טייקטלמוטעצ ןוא טײקיגנעהּפָא

 טלעטשעגנדירפוצ ךיוא ךיז טסינּפַאק ףַארג טימ ןעמַאזוצ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ

 ."ןעגנורעלקרעד סווָאפאפאק טימ

 ,ןשטנעמ ןענופעג עמוד ענעװטסרַאדוסָאג ןיא רעבָא ךיז ןבָאה קילג םוצ;
 םייב רעדייא רעכעה ליפ ןענַאטשעג זיא קלָאפ ןשידיי ןופ ערע יד עכלעוו ייב
 ףמַאק םוצ טומ רעמ ךיז ייב ןענופעג ןבָאה עכלעוו ןוא קָאלב ןוויסערגָארּפ
 טנַאמרעד ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד .ןטַאטוּפעד עשידיי יד רעדייא ןדיי רַאפ
 יד רַאפ טכער רעמ טימ ךיז ןענעכער ייז זַא ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעד
 רעתמא רעד ןופ ןסערעטניא יד ןופ רעטערטרַאפ סלַא ןטַאטוּפעד עשידיי
 עסיורג יד ,ןטכיש-סקלָאפ עשידיי עטיירב יד ןופ ,עיטַארקָאמעד רעשידיי
 רעד ןופ ןעמוקַאב טָאה ילעקנעכשט סָאװ ,ןעגנוגָאזקנַאד ןוא ןעגנוסירגַאב לָאצ
 יצ טכער טַאהעג טָאה רע ןַא ,זייווַאב רעטסעב רעד ןענייז ,טייז רעשידיי
 ,(++ ?גנורעלקרעד ַאזַא ןכַאמ

 ןיא ןעװעג טינ זיא גנוטייצ עשידיי ןייק סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ
 -םיוא עגַארפנָא רענעגיוצעגקירוצ רעד ןגעוו העידי יד רעבָא סָאה ,דנַאל
 טרפב ,ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עקיניזטסואווַאב עשידיי יד טרעדיושעג
 עװקסָאמ ןיא .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד
 טסעטָארּפ ַא טכעלטנפערַאפ "רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עּפורג ַא? טָאה
 עשידיי יד ןופ ןוא ללכב עמוד רענעװטסרַאדוסָאג רעד ןופ גנולדנַאה רעד ןגעק
 רעזנוא ,טסעטָארּפ ןיא רימ ןענעייל ,רעביא ןקיש רימ, .טרפב ןטַאטוּפעד
 -ידנעטש עקיזָאד יד ,סעקיװָאדורט ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד וצ גנוסירגַאב
 ערעייז רַאפ ,טײקיזָאלטכער רעשידיי ןגעק סרעפמעק ענעטלַאהעגסיױא ןוא עק
 טכער יד ןופ גנוקידייטרַאפ רעד תבוטל עמוד ןיא ןעגנוטערטסױרַא עקיטומ
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 ,ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ ןרעדָאפ רימ; .,.,"קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ םנופ ןוא
 לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ .,?קָאלב ןוויסערגָארּפ ןופ ןטערטסױרַא ןלָאז ייז זַא

 ןופ ןעמענ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה טסעטָארּפ םעד רעטנוא ןטפירשרעטנוא
 ןיקשטָאבָארָאק .ל ,וװעירַאטָאלָאז .א ,ןַאמקילײה .ט --- ןטסידנוב ענעעזעגנָא
 ,טריטסעטָארּפ ךיוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי סעּפורג .ערעדנַא ןוא

 -רעד זיא סָאװ ,סָאלָאג שַאנ גנוטייצ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןיא
 -ָארּפ ַא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא ,(1916 ,14 ןוא 12 .מונ) ערַאמַאס ןיא ןעניש
 רעייז סיוא ןקירד ייז ,?ערַאמַאס ןיא רעטעברַא עשידיי עּפורג ַא;ק ןופ טסעט

 יקָאלב ןוויסעדגָארּפ םנופ גנוריפפיוא רעכעלסעה רעד, בילוצ גנוגערפיוא

 -קַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןסירגַאב ייז ; ?ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ ןוא
 ,עיציזָאּפ רעד טימ טעטירַאדילָאס עקידנעטשלופ, סיוא ריא ןקירד ןוא עיצ
 -רַאפ וצ קידנטערטסױרַא .עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה יז סָאװ
 ַא ןביוהעגפיוא עקיצנייא יד לָאמ סָאד ךיוא יז טָאה ,קלָאפ עשידיי סָאד ןקידייט
 רעשידיי רעד ןופ עדריו רעד ןופ ןעגנוקידיילַאב יד ןגעק םיטש-טסעטָארּפ

 עשידיי עטיירב יד טייקכעלגעמ יד ןבעג טצװ טקַאפ רעקיזָאד רעד ,עיצַאנ
 -יטרַאפ ןוא רעקירדסיוא יד זַא ,לָאמ ןקירעביא ןַא ךיז ןגייצרעביא וצ ןסַאמ
 רענעװטסרַאדוסָאג רעד ןיא ןענייז טכער ןוא ןסערעטניא ערעייז ןופ רעקיד
 ,עשיסור יד ןה עשידיי יד ןה ,עיזַאושזרוב רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טינ עמוד
 עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס יד ,סָאלק-רעטעברַא םנופ רעייטשרָאפ יד זיולב רָאנ

 ךיז ןציטש קידנעטש ייז ןענָאק טכער ערעייז רַאפ ףמַאק ןיא זַא ןוא ,עיצקַארפ
 -לַאיצָאס יד לָאז ,רעיײטשרָאפ ענייז ףיוא ןוא סַאלק-רעטעבירַא ןפיוא רָאנ

 -עלָארּפ ןשידיי םנופ ןעייר יד ןיא זַא ,רעכיז ןייז עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד
 יז לָאז ןוא ,עציטש ןוא ליפעגטימ ןסייה ַא ןעניפעג קידנעטש יז טעװ טַאירַאט

 ?ףמַאק ןטכערעג ןרעװש ריא ןיא טומ ןוא תוחוכ ןּפעש םעד ןיא
 -ָארּפ רעייז ןיא ןבָאה ווַאלסָאנירעטַאקעי ןופ רעטעברַא עשידיי עּפורג ַא

 רעכעלדנעש רעד ןגעק גנוגערפיוא רעפיט/; רעייז ןגעוו ןבירשעג ווירב-טסעט
 -רַאפ ַאזַא ןיא ,רעטייו ןריפ סָאװ ,ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ גנוריפפיוא
 ,קיטילָאּפ עשינדחּפ עטלַא רעייז ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טנעמָאמ ןכעלטרָאװטנַא
 ןשידיי ןופ טניירפ עטשרמולכ יד טָא ,ןטעדַאק יד ךָאנ ךיז קידנּפעלשכָאנ

 ,רענַאקיטילָאּפ עשידיי לפייה םענעי ןגעק ןדײשטנַא ןריטסעטָארּפ רימ .קלָאפ

 -עט רעד טימ ןָא ןריפ ,םינינע עשידיי יד ךעלטרָאװטנַארַאפמוא ןריפ עכלעוו
 -דנעש יד ןיא עקידלוש-טּפיױה יד ןענייז ןוא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ טייקיט
 ןבָאה סָאװ ,ןטעדַאק יד ןגעק ןרָאצ רעזנוא קידנקירדסיוא .ןשינעעשעג עכעל
 -ַארּפי ןיא טייהנייא יד ןטיהוצנייא ידכ ,עגַארּפנָא עשידיי יד ןעוועג בירקמ
 ,רעלייו עשידיי יד ןופ יורטוצ םעד טרַאנעגּפָא ןבָאה ןוא ,'קָאלב ןוויסערג
 רבח ןופ ןָאזרעּפ ןיא ,סייה רימ ןסירגַאב -- טמיטשעג ייז רַאפ ןבָאה סָאװ
 עקיצנייא יד זיא עכלעוו ,עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ,ילעקנעכשט
 -מעק עקיטכירפיוא יד ןוא רעקלעפ עטקירדרעטנוא יד ןופ ןירעקידיײטרַאפ
 ,(++ ?קלָאפ ןשידיי םנופ דובכ ןוא עדריוו ,טכער יד רַאפ ןירעפ
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 ךיוא טָאה (45-39 .זז עז) 1916 גנילירפ ,דנוב ןופ גנוטַארַאב רעװָאקרַאכ יד
 ?קָאלב ןוויסערגָארּפ, םעד עיצולָאזער רעשיטילָאּפ ריא ןופ לייט ַא טעמדיוועג

 ןפַאשעג זיא קָאלב רעד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא'ס ,עמוד-הכולמ רעד ןיא

 "וצ רקיעב ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער:-ןפָא ןוא עוויסערגָארּפ ךרוד;? ןרָאװעג
 -ָאּפ רעכעלרעסיוא רעד ןיא ןכעלקריװרַאפ בילוצ ןוא גירק ןופ ןקעווצ יד ביל

 -סױרַא טָאה קָאלב רעוויסערגָארּפ רעד .רענעלּפ-סגנוּפַאכרַאפ ענעפָא קיטיל

 רעד ןיא ןכעלקריװרַאפ וצ טייקיאעפמוא ןוא טייקיזָאלּפליה עלופ ןייז ןזיוועג
 עטסקינייװעניא ןופ םַארגָארּפ עלָאמש סָאד וליפא המחלמ רעד ןופ טייצ
 -גדישרַאפ יד טדערעגפיונוצ טשרמולכ ךיז ןבָאה'ס סָאװ ףיוא ,ןעמרָאטער

 -רעטנוא; ךעלגעמ רַאפ גנוטַארַאב יד טלַאה ךָאד ."קָאלב ןופ ןלייט עקיטרַא
 ןגעק סױרַא ןפָא טערט רע תעב ,ןלַאפ ענעטלעז ענעי ןיא קָאלב םעד ןטלַאהוצ

 ,"גנוריגער רעד

 רעשידיי רעד טימ ןינע םעד ףיוא טריגַאער ךיוא טָאה גנוטַארַאב יד
 עשידיי יד ןופ גנוטלַאה רעד ףיוא -- עמוד-הכולמ רעד ןיא עיצַאלעּפרעטניא
 ןופ עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ ןטַאטוּפעד

 "ער רענעמונעגנָא רעד ןיא ךיז טגָאז --- קיטיונ זיא'ס, .,טייז רערעדנַא רעד
 עטסטיירב יד ןוא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןכַאמ וצ טנַאקַאב --- עיצולָאז

 רעטצעל רעד ןופ עטכישעג רעד טימ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןזיירק
 רעד ןופ זייווַאב ןדנצנעלג ַא סלַא ,עמוד-הכולמ רעד ןיא עגַארּפנָא רעשידיי

 יד ןופ ןוא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ טײקנפלָאהַאבמוא רעשיטילָאּפ רעצנַאג

 רעד ןופ ןוא ,ייז רעטניה ןעייטש סָאװ ,ןּפורג עשיטילָאּפ עשידיי עזַאושזרוב
 סָאװ ,עיצקַארפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ קיטקַאט רענעטלַאהעגסיױוא

 ,"קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ ןוא טכער יד רַאפ טלעטשעגנייא שיגרענע ךיז טָאה
 יד רעכלעוו טימ ,עיגרענע ןוא וויטַאיציניא יד, טסירגַאב טָאה גנוטַארַאב יד

 תופידר-ןדיי יד ףיוא טריגַאער טָאה עיצקַארפ-עמוד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 טסירגַאב ךיוא גנוטַארַאב יד טָאה טייהנגעלעג רעד ייב ,?המחלמ רעד ךשמב
 ןלַארטנעצ ןיא עּפורג-רעטעמרַא רעד ןופ טסעטָארּפ םעד טירט ןטסנרע ןַא יוו;

 -רעמ-עמוד רעד ןופ גנוריפפיוא םעד ןגעק טעטימָאק ןלעירטסודניא-סגירק
 ,(+ ?עגַארפנָא עשידיי יד ןטכַארטַאב םייב טייה

 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא רעמ ץלַא זיא עסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד
 ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב .דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא
 -נעצ יד רעויטקַא ךיוא ןרעווס .רעטרע לָאצ ַא ףיוא טקיטסעפעגנייא קירוצ
 ,ףיוא טשינ ןרעה ייז ןשיווצ ןטסערַא יד שטָאכ ,דנוב ןופ רעוט עלַארט
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 סערגנָאק רעשידיי ןוא םזינויצ 0

 טלײטעצ ןבָאה המחלמ רעד ןופ ןעגנולקיװטנַא ןוא ןשינעעשעג יד
 יד ךרוד ןסָאלשעגּפָא ,ןלייט ערעדנוזַאב עכעלטע ףיוא דנַאלסור ןופ ןדיי יד

 "עג קרַאטש בצמ רעייז ךיז טָאה שיטילָאּפ ןוא שימָאנָאקע ,ןטנָארפ-גירק
 ערעייז ןטייב וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ךיוא ןענייז רעטנזיוט רעטרעדנוה .,ןטיב
 יד ןיא וויטקַא ןייז וצ דנוב םעד ןגיואווַאב טָאה עגַאל עיינ יד .רעטרע:ןיואוו

 -עגפיונוצ ךיז ןבָאה רעוט ענייז ואוו ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענײמעגלַא
 ןופ רעטערטרַאפ ןוא רעוט-ללכ עכעלרעגריב יד טימ םינּפ לא םינּפ ןפָארט

 וצ ןעמוק טזומעג טָאה'ס .סעיגָאלָאעדיא ןוא ןעגנוטכיר עשידיי ערעדנַא
 ןדָאטעמ ענעדישרַאפ יד ןופ עיצַאטנַארפנָאק ַא וצ ןוא ןטכעפעג עשיאעדיא

 ,ללכה תבוטל טעברַא ןופ

 "סור ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןעמונרַאפ רעמ ץלַא טָאה רעטייוו סָאװ

 ךיא םכותבו ,רעקלעפ ערעדנוזַאב יד רַאפ טכער ןגעוו עגַארפ יד דנַאל
 -ַאבכײלג עכעלרעגריב ןפמעקסיוא טפרַאדעג טָאה'מ .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ

 .ךַארּפש רענעגייא רעד ףיוא גנופַאש-רוטלוק ןופ טייהיירפ ןוא גנוקיטכער
 ,גנולעטש ַא םעד וצ ןעמענרַאפ טפרַאדעג טָאה גנוריּפורע עשידיי עדעי
 -עג טשינ טָאה רע .,טיײהנגעלרַאפ ַא ןיא ןענופעג ָאד ךיז טָאה םזינויצ רעד
 "טיונ יד ןוא טעברַא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עקידנסקַאװ יד ןרירָאנגיא טנעק

 :סנייז טרעדָאפעג טָאה ןבעל סָאד ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב
 "עג טָאה'מ .קלָאפ ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבלופ רַאפ ףמַאק ןיא טײקוויטקַא

 -עג ערענָאיצולָאװער ןוא עסיורג ןָא ךיז ןקור דנַאל ןשיסור ןפיוא זַא ,טליפ
 -- .עיטַארקָאמעד ןוא טייהיירפ ןופ ןוחצנ םוצ ןעמוק טעװ סע זַא ,ןשינעעש

 .ןויטקעּפסרעּפ עיינ קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ךיוא ןענעפע ןכב ךיז ןלעוו
 -גָאט יד טימ הריתס רענעפָא ןיא ןעוועג זיא לַאעדיא רעשיטסינויצ רעד

 ןבָאה ןטסיניצ ךס ַא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנורעדָאפ ןוא ןטיונ עכעלגעט
 רענעגייא ןַא ןופ עדנַאגַאּפָארּפ רעד ףיוא זיולב עיגרענע רעייז ןבעגענּפָא

 ןשיסור ןופ בצמ םעד טימ טנכערעג טשינ ןצנַאגניא ךיז ןבָאה ייז .הכולמ
 -לוק ןוא -לוש רעטיירב וצ ךיז ןסייר ןייז טימ ,טייצ-חמחלמ רעד ןיא םוטנדיי

 רעקידנעמוקנָא רעד ףיוא ןעגנונעפָאה ענייז טימ ,שידיי ףיוא טעברַא-רוט
 ייז ןבָאה ?םַארגָארּפ-טרַאװנגעק, םענעגייא רעייז ןגעװ וליפַא .עיצולָאװער
 יז ןבָאה םַארגָארּפ רעסרָאפגניסלעה עטנַאקַאב סָאד ,ןטכַארט טלָאװעג טשינ
 ,םזינויצ ןשיסור ןופ םירוענ-תאטח ןימ ַא יװ טכַארטַאב טציא

 -סינויצ רעד טָאה םַארגָארּפ רעסרָאפגניסלעה ןופ ייליבוי ןקירָאינעצ םוצ

 ךיז ןבָאה םַארגָארּפ םעד טָא ןגעק :ןבירשעג םיובנירג קחצי רעריפ רעשיט
 םיא ןבָאה ,ןעוועג םיכסמ םיא ףיוא ןבָאה סָאװ ענעי ייס, ףמַאק ןיא טזָאלעג
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 ענעבירטעגרעביא ןוא גייטשפיוא ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ טנעמָאמ ןיא טזָאלעגוצ
 ןדעי טלעטשעגנגעקטנַא קידנעטש ךיז ןבָאה סָאװ ענעי ךיוא ייס ,ןעגנונעפָאה
 קיטילָאּפ רעשידיי רעקיטייצטנייה ַא ןופ טיבעג ןפיוא םַארגָארּפ ןשיטסיגויצ
 ,ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה םַארגָארּפ רעסרָאפגניסלעה םעד םורַא .תולג ןיא
 -ענ ַא ןכיירגרעד וצ ןבעגעגנייא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רענגעק ענייז רעבָא
 ענײמעגלַא יד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ײטרַאּפ רעד ןופ םוטָאװ ןוויטַאג
 ,םַארגָארּפ רעסרָאפגניסלעה םעד תבוטל קיטסניג ןעוועג טינרָאג זיא גנומיטש
 ?טבעלעגּפָא ןיוש רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה'מ לייוו

 רעשיטַארקָאמעד רעד זַא ,טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד טקרעמַאב םעד וצ
 זיא ?תולג; ןיא טעברַא-טרַאװנגעק ןופ םַארגָארּפ רעסרָאפגניסלעה ןופ לייט
 רעד ןעו ןוא .עכָאּפע רעשימרוטש ַא ןיא םזינויצ ןופ לַאפ-דניז ַא ןעוועג
 טרעקענּפָא ךיז ןטסינויצ יד ןבָאה רעבירָאפ זיא טייצ רענעי ןופ םזַאיזוטנע
 ,(* ןעיידיא עשיטַארקָאמעד יד ןסעגרַאט וצ טימַאב ךיז ןוא םַארגָארּפ םעד ןופ

 ןצנַאגניא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןליפַא ןענייז ןטסינויצ יד ןשיווצ
 ףסוי .רד .ןדיי ןופ טכער עשהכולמ רַאפ ןפמעק וצ טייקיטיונ יד טנקיילעג

 טינ ןפרַאד ןטסינויצ,, : ןבירשעג ןוא םערטסקע םוצ ןעגנַאגרעד זיא רענזיולק

 -עצ רעייז ןופ רעדנעל יד ןיא קלָאפ רעייז רַאפ טכער-הכולמ ןייק ןרעדָאפ
 "רַאפ ,גנורעדָאפ ַאזַא ןלעטשסױרַא ןלעוװ ייז סָאװ םעד טימ לייוו ,טײקטײרּפש
 ַא ןָא קלָאפ ַא ןוא קלָאפ ןלַאירָאטירעט ַא ןשיווצ דיישרעטנוא םעד ייז ןטכינ

 ,סיזַאב ןוא דוסי רעד ךָאד זיא דיישרעטנוא רעקיזָאד רעד רעבָא ,עירָאטירעט
 סױרַא ןלעטש רימ רָאנ יו; .."טעדנירגַאב זיא םזינויצ רעד ןכלעוו ףיוא
 ןָאגרַאשז ןכַאמ וצ ןעגנואווצעג ףכית רימ ןענייז ,טכער-הכולמ ןופ גנורעדָאפ יד
 בצמ ןקיטציא םעד ייב, .."ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ רעלעיציפָא רעזנוא רַאפ

 רימ זַא ,ןלעטשרָאפ טשינ ןוליפַא ךיז ןעמ ןעק שיאערבעה ןופ שינעטנעק ןופ

 ."טכער-הכולמ ךַארּפש רעד רַאפ ןרעדָאפ ןלָאז

 -ַאער יד ןשיווצ ןביילקסיוא םייב, : ןָא טזייוו טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד

 זיא סעיצּפעצנָאק עשיטסינויצ יד ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןטיונ על

 ןלַאסקָאדָאטרָא ןַא רַאפ .עטשרע סָאד בירקמ ןעגנולקַאװ םוש ןָא םזינויצ רעד

 ןענייז טיױו יױזַא ,(+?ריפסיוא רעדנַא ןייק ןייז טשינ רָאג ןעק טסינויצ

 ייז ,וצצורתיו ַא ןעוועג זיא ליפ רעייז ייב רעבָא ,קעװַא ןטסינויצ עלַא טשינ

 קלָאפ ןופ ןבעל ןכעלקריוו םעד ןשיווצ הריתס רעד טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה

 ,לַאעדיא-ײטרַאּפ רעייז ןוא

 יא
 56 א

 ןרָאװעג ןריובעג זיא עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ןעוו

 םיטש ןייז ןביוהפיוא לָאז סָאװ ,סערגנָאק ןשידיי ַא ןפור ןגעוו קנַאדעג רעד

 רעד טימ תוכייש ןיא ןעמעלבָארּפ עשידיי יד ןוא עגַאל רעשידיי רעד ןגעוו

 ןשידנוב םניא .סערעטניא ןייז םעד וצ ןזיװעגסױרַא דנוב רעד טָאה ,המחלמ
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 (1916 .צעד ןט22 ןוא ןט13 ,ןט8 ,ןט2 ןופ ןּרעמונ) יטסעיוו איקסיירוועי לַאנרושז

 גנוגעװַאב-סערגנָאק יד, .נ .א ןעניגלָא ןופ טעברַא עסיורג ַא טקזרדענּפָא זיא
 .?עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןשיווצ

 -עלע יירד ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ןענייז גנוגעװַאב-סערגנָאק רעד ןיא

 םזינויצ ןופ ןעגנוטכיר עלַא ,טעטימָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד :ןטנעמ
 יו רָאטקעס-גניר-רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד ,םזינויצ ילעוּפ ןוא

 רעשידיי רעד טָאה 1915 לירּפַא ץנערעפנָאק ַא ףיוא ,סנָאינוי עשידיי יד ךיוא

 -עדנַאגַאּפָארּפ ענייז טעברַאעגסיױא רָאטקעס-רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס
 .ךיב :גנורעדָאפ-טנורג יד טלעטשעגטסעפ ןוא ןינע-סערגנָאק ןיא ןּפיצנירּפ
 קלָאפ ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עכעלרעג

 ןטָאלשַאב זיא'ס ,טכער ערעייז ןיא טצענערגַאב ןענייז ןדיי ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא

 ,טעטימָאק-רעטעברַא (ןלַאנָאיצַאנ) םענײמעגלַא ןַא ןפַאש וצ ןרָאװעג

 רעד ןגעוו עיצַאטיגַא עקרַאטש ַא ןריפ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטסינויצ יד
 ןינע; רעד ןכלעוו ףיוא ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקידעמַא ןַא ןופ טייקיטיונ
 רעד .טייקפרַאש רעצנַאג רעד ןיא ןרעוו טלעטשעגקעװַא לָאז ?עניטסעלַאּפ

 טינ שיטקַאט ייס ,לעיּפיצנירּפ ייס טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ

 ,ןטלַאהעג טָאה רע .,גנורעדָאפ-עניטסעלַאּפ יד ןלעטשוצסױרַא ןעוועג םיכסמ
 עלַאנָאיצַאנ רַאפ עינַאּפמַאק יד רעטנווַא ןעמ טסייר גנוזָאל רעד טימ זַא

 -עצ ךיז ןבָאה סָאג רעשידיי רעד ףיוא .םוטעמוא ןדיי ןופ טכער-רעגריב ןוא
 רענַאקירעמַא רעשיטַארקָאטסירַא רעד .,ןעיירעגירק ןוא םיחוכיוו טרעקַאלפ

 גנורעדָאפ רעד ןגעק ןעוועג זיא רע ,טלקַאװעג ךיז טָאה טעטימָאק רעשידיי
 ןדיי רַאפ טכער עלַאנָאיצַאנ ןופ וליפַא

 -ידיי ץלַא ןופ ןָאשנעװנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1915 רעבמעטּפעס ןיא

 זיא ןטַאגעלעד 197 יד ןשיװצ .עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עש

 עכלעוו ,"ןטסילַאיצַאס עלַאנָאיצַאנ; ענעדישרַאפ יד ןופ טייהרעדנימ ַא ןעוועג
 -ייו טָאה ןָאשנעװנָאק יד .טקנוּפדנַאטש רעייז רַאפ טפמעקעג וויטקַא ןבָאה

 .ריב; :גנורעדָאפ יד טרילומרָאפ טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא רעט

 קלָאפ ןשידיי ןופ ננוקיטכערַאבכיײלג עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עכעלרעג

 דייש סָאװ ...?טכער ערעייז ןיא טצענערגַאב ןענייז ןדיי ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא

 רַאפ טגַאזעגסױרַא ךיז עיצולַאזער יד טָאה ,סערגנָאק ןשידיי ןטנַאלּפעג םעד

 -נָאט ַא ןרעוו טעברַאעגסיוא טעוו'ס ביוא ,ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב

 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןפיצנירּפ ענעמונעגנָא יד ןופ ןיז ןיא גנונעדרָא

 לָאז סערגנָאק םעד ןפור וצ ףיוא ץנערעפנָאק-טיירגוצ יד ביוא ,טעטימָאק

 וצ ּפָא טעטימָאק-רעטעברַא רעד ךיז טגָאז ,םַארגָארּפ רעדנַא ןַא ףיוא ןײטשַאב

 ,סערגנָאק ןיא ליײטנָא ןעמענ

 -ַאקירעמַא םעד ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ םעד קידנרירָאנגיא

 ןפורעג טעטימָאק:סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד טָאה ,טעטימָאק ןשידיי רענ

 -גָאק ַא ןפור :ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ָאד .עיפלעדַאליפ ןיא ץנערעפנָאק ַא
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 עניטסעלַאּפ; ןגעוו טקנוּפ ַא ןלעטשסיױרַא ןוא טייצ רעטנעָאנ רעד ןיא סערג

 ,?סעזַאפ עריא עלַא ןיא
 -רעטעברַא םעד ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש

 ןעמונעגנָא ןבָאה יז .טעטימָאק ןעידיי רענַאקירעמַא םעד ןוא טעטימָאק

 ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבלופ ןופ גנורעדָאפ יד טרילומרָאפ סָאװ ,עיצולָאזער ַא

 .רעגריב ןייא טסילש גנוקיטכערַאבלופ ףירגַאב רעד, :סיוא טשטייט ןוא
 ,טרָאד טכער-ןפורג םעד ץוחַא ןוא ,טכער עשיטילָאּפ ןוא עזעיגילער ,עכעל

 רענעבעגעג רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןענייז סָאװ) רעקלעפ ערעדנַא יד ואוו

 ַא ןגעוו עגַארפ יד ןַא ,טניימעג טָאה סָאד ."טכער עכלעזַא ןציזַאב (הכולמ
 -סילַאירָאטירעט ערעדנַא רעדָא עניטסעלַאּפ ןיא םייה רעטרעכיזעג-ךעלטכער

 טניימעג ךיוא רעבָא טָאה סָאד .סערגנָאק ןפיוא ןייטש טינ ןעק רענעלּפ עשיט

 גנוקיטכערַאבכײלג רעלַאנָאיצַאנ; ןופ גנורעדָאפ רעד עגונב עיצַאלוטיּפַאק ַא

 ערעייז ןיא טצענערגַאב ןענייז ןדיי ואו רעדנעל עלַא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ

 -ַאב טָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןופ ןָאשנעװנָאק יד יוװ ױזַא -- ?טכער

 -ךעטעברַא רעד טָאה עיצולָאזער-סימָארּפמָאק רענעמונעגנָא רעד טימ ,ןסָאלש
 -ָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד ןעמונעגּפָארַא טעטימָאק
 -טַאלּפ רעד ןיא טקירדעגסיוא רָאלק ץנַאג ןעוועג זיא סָאװ ,ןדיי רַאפ עימ
 -ּפעס) סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד ןופ םרָאפ
 החנה רעטפַאהלּפענ רעד ןופ זיײרּפ ןרַאפ ןוטעג סע טָאה רע .(1915 רעבמעט
 ,טעטימָאק ןשידיי רענַאקירעמַא ןשירָאטַאלימיסַא םעד דצמ (טכער-ןּפורג)
 ןדיי רַאפ ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ןלעטשסױרַא ןגעק ןעוועג זיא סָאװ

 -רַאפ ךיוא ךיז ןעמ טָאה ,1916 טסוגיױא ןיא ,םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 -רעטנוא רָאי ןבלַאהטרעדנַא ךָאנ סע זיא ןעשעג .ןטסינויצ יד טימ טקידנעטש
 עלַא ןופ סימָארּפמָאק ַא ןעוועג זיא'ס .קימעלָאּפ רערעטיב ןוא ןעגנולדנַאה

 -ַאפ יד ןָא סערגנָאק ַא ןרעוו ןפורעג לָאז'ס זַא ,ןבילבעג זיא'ס ןוא םידדצ
 -עג זיא ןגעקַאד ,ןדיי רַאפ טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עניטסעלַאּפ ןופ ןעגנורעד
 -ער יד ןכָארבעגסיױא זיא לייוורעד .טכער-ןּפורג ןופ גנורילומרָאפ יד ןבילב
 ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ייב ןעגנומיטש יד .דנַאלסור ןיא עיצולָאװ
 -ַאיצָאס עשידיי יד ןופ ץנערעפנָאק ַא טָאה 1917 יַאמ ןט27 םעד ןוא .,ןטיבעג
 רעלַאנַאיצַאנ רעד זַא ,ןסָאלשַאב סעיצַאזינַאגרָא -רעטעברַא ןוא עשיטסיל

 ,סערגנָאק ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז לָאז טעטימָאק-רעטעברַא
 -ײטַאב תבוטל ןרָאװעג טרעדנעעג רעדיוו סולשַאב רעד זיא 1918 ןיא

 ןיא טשרע ןעמוקעג זיא גנוגעװַאב-סערגנָאק רעד ןופ לַאניּפ רעד .גנוקיל
 סָאװ טָא .סערגנָאק רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא'ס ןעוו ,1918 רעבמעצעד
 ףיולרַאפ ןגעװו דניירפ רעד גניר-רעטעברַא ןופ ןַאגרָא רעד טלייצרעד סע
 -רָאג זיא סָאד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה זייוונטייצ, : סערגנָאק ןקיזָאד םנופ
 ןוא ןסַאלק עלַא ןטערטרַאפ ןענייז סע ואוו ,סערגנָאק רעשידיי ןייק טשינ
 טָאה עיטַארקַאמעד ליפוצ ןייק .רעשיטסינויצ ַא רָאנ ,ןדיי ייב סעיגָאלָאעדיא

 -ָאלּפיד טימ טביוהעג סע טָאה רעבָא רַאפרעד .טרעגלַאװעג טינ טרָאד ךיז
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 -עברַא עקניניילק רעזנוא .עמייהעג ןוא ענעפָא ,טירש ןוא טירט ףיוא עיטַאמ
 ךיז ייז ןבָאה לָאמנייא טינ ןוא טליפעג שימייה ץנַאג טינ ךיז טָאה עּפורג-רעט

 רעשינבר רעד .טלעװו רעד ףיוא ץעגרע ָאד ייז ןענייז ואוו טקוקעגמורַא
 ױזַא ךיז לָאמטפָא ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ליפ ױזַא ךיז טָאה טנעמעלע
 םרח רעד יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,ןזיװעגסױרַא שירָאטיזיוקניא-שיאנק

 עלַא יד ךָאנ רעבָא .םירבק ערעייז ןופ ןענַאטשעגפיוא קירוצ ןענייז יודנ ןוא
 לָאז גנוקיטכערַאב יד ."גנוקיטכערַאב ןייז טַאהעג סערגנָאק רעד טָאה ןכַאז
 -טייהנייא ןַא; ןעגנערבוצסיורַא ןעגנולעג זיא'ס סָאװ ,םעד ןיא ןעוועג ןבָאה
 עזעיגילער ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאנָאיצַאנ ,עליוויצ יד ןגעוו עיצַארַאלקעד עכעל

 ,(+?עגיטסעלַאּפ ןיא ךיוא יו ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןיא ןדיי יד ןופ טכער

 ןשידיי ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעוו עגַארפ יד ןענַאטשעג רעדיוו זיא 1920 יַאמ ןיא
 גניר-רעטעברַא ןופ וויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה לָאמ סָאד .סערגנָאק
 ,סערגנָאק םניא ךיז ןקילײטַאב וצ טינ ןסָאלשַאב קימיטשנייא

* 
 כא לא

 םורַא סעיסוקסיד טריפעג ךיז ןבָאה דנַאלסור ןופ ןזיירק עשידנוב יד ןיא
 ןרעמונ עכעלטע ןיא זיא ?יטסעיוו ַאיקסיירוועי טַאלבנכָאװ ןיא .עגַארּפ רעד
 -ניא טימ קרָאי-וינ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ערעגנעל סניגלָא טקורדעג ןעוועג
 דטש וצ טפַאשעלעזעג רעשידנוב רעד ןיא .ןינע ןצנַאג םעד ןגעוו עיצַאמרָאפ

 עכעלטע ןעמוקעגרָאפ ןענייז דַארגָארטעּפ ןיא רוטַארעטיל-סקלָאּפ יד ןריד
 -עג ,דַארגָארטעּפ ןופ ווירב ַא ןיא .עגַארפ רעד טעמדיוועג ןעגנולמַאזרַאפ
 רעזנוא ןופ טלָאוװ'ס; :טליײצרעד טרעוו 1916 רַאורבעפ ןט26 םעד ןבירש

 םנופ גנוטיידַאב עכעלגעמ יד ןובשח ןיא ןעמענ וצ טינ וויאַאנ ןעוועג טייז

 ףמַאק ןופ ןבַאגפיוא יד טימ סערגנָאק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןטריטקעיָארּפ
 לָאר-עיצַאטיגַא ןייז .רעדנעל עלַא ןיא ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד רַאפ

 וצ ךעלרעכעל ןעוועג טלָאװ רַאפרעד ןוא ,קפס םוש ןייק טינ טגילרעטנוא
 ןריזיליבָאמ ןפלעה רע טעװ םעד ץוח .טײטַאב ןשיטילָאּפ ןייז ןענעקיילרַאפ
 ,גנוקיטכערַאבכיילג רַאפ ףמַאק ןיא עיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ תוחוכ יד

 ,םעד ןיא ןקירדסיוא ךיז ןפרַאד סערגנָאק ןקיזָאד םוצ ןעגנוטיירגוצ ערעזנוא
 -ערטרַאפ ערעסערג סָאװ ַא םיא ףיוא ןרעכיזרַאפ וצ ןבערטש ןלָאז רימ זַא
 ,(** ?רעטעברַא יד ןופ טפַאשרעט

 יד רַאפ ןעוועג זיא סערגנָאק רעשידיי רעכעלטלעוװלַא ןינע רעצנַאג רעד

 -עטש עטסעפ-רָאלק ַא טלעפעג ךָאנ טָאה'ס ,יינ ןטסידנוב ןזיירק ערעטיירב

 -ַארַאב עשידנוב רעװָאקרַאכ יד טָאה ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יו .גנול
 דנוב ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו עגַארפ יד זַא ,טמיטשַאב ,1916 גנילירפ ,גנוט
 ןרעוו טלעטשעג ףרַאד סערגנָאק ןשידיי ןכעלטלעוװלַא ןַא ןופ עיידיא רעד וצ
 םצע ןגעװ סולשַאב ַא .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא ןטכַארטַאב םוצ
 .ןעמונעגנָא טשינ גנוטַארַאב יד טָאה ןינע
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 לו ןעוועג זיא ,עגַארפ יד טרירַאב ךעלטנפע טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 -טקַא; רעשעידיי רעד ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא .,יקסווָאסָאק

 ןגעק טרפב ןוא ללכב רענעלּפ עשיטסינויצ יד ןגעק סױרַא רע טערט ,"םזיוו
 -סינויצ יד ןיא עקירעמַא ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןעיצוצניײרַא ןעגנואימַאב
 ,(*+ סערגנָאק ןשידיי ןטנַאלּפעג ןטימ תוכייש ןיא סעיצקַא עשיט

 ַאיקסיירוועי ןופ רעטעברַאטימ-עיצקַאדער ןוא רעוט רעשידנוב רעד
 םעד לקיטרַא ןַא 1917 רַאונַאי ןיא טעמדיו שטיוװָארָאטנַאק .וו ,יטסעיוו

 -ָארּפמָאק יד טלייטרוארַאפ שטיווָארָאטנַאק ,ז .סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא

 ןעמַאזצ טעטימָאק-רעטעברַא רעד סָאװ ,"טכער-ןּפורגש ןגעוו עלומרָאפ-סימ
 ָאד זנוא רַאפ רעבָא ,טרימַאלקָארּפ ןבָאה טעטימָאק ןשידיי רענַאקירעמַא ןטימ

 -יוא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד זיא , ,רע טביירש ,דנַאלסור ןיא

 -רָאפ יד סיוא יז טליפ טלַאהניא ריא טימ ;ּפיצנירּפ רעטגנידַאבמוא ןַא עימָאנָאט
 ןַא טייז ריא ןופ זיא סָאװ ,!גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא עיצַאנ רעד ןופ טכער' לומ
 עיטַארקָאמעד רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעצנַאג רעד רַאפ יאנת רעטגנידַאבמוא

 -ַאב' לומרָאפ רעד ףיוא ןעוועג םיכסמ טָאה יז סָאװ םעד טימ .טױּפ םעד ןיא

 -עצ עיטַארקָאמעד עשידיי רענַאקירעמַא יד טָאה ,'טכער-ןּפורג יד ןקידירפ
 -שרע רעד טימ ייס גנודניברַאפ עשיטַאמַארגָארּפ ןוא עשיאיידיא ריא טרעטש
 סיוא טריפ -- רענגעק ןוא םיאנוש ערעזנוא .רעטייוצ רעד טימ ייס רעט
 -טשינ יד ןצונוצסיוא טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טינ ןלעוו -- שטיוװָארָאטנַאק וו

 -סױרַא טָאה יז סָאװ ,עיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא רעד ןופ טײקנטלַאהעגסיוא
 סָאװ ,עינַאּפמַאק רעד ןיא ,טכער עלַאנָאיצַאנ ןגעוו ענַארפ רעד ןיא ןזיוועג
 גנוגעװַאב-סערגנָאק רענַאקירעמַא רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא יו ןעמוק ָאד טעוװ

 -ָאיצַאנ יו סנױזַא סעּפע ןפַאש וצ זנוא ייב ךיוא ןוואורּפ ןייז סיוועג ןלעוו
 יד ןעלמַאזפיוא ןופ עיידיא רעד ןגעק ָאד ןלעװ רימ, ..."תודחא-ללכ עלַאנ

 -ַארקַאמעד-רעטעברַא יד ןעלמַאזפיוא ןופ עיידיא יד ןלעטשנגעקטנַא עיצַאנ
 ,(*= עיט

 ,(סעפַאר .מ) רענליוו .מ טַאהעג טָאה עגַארפ רעד וצ גנַאגוצ רעדנַא ןַא רָאג
 עקירעמַא ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה, :ױזַא עגַארפ יד טלעטש רע
 -סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא רעקיזָאד רעד ןיא לייטנָא ןעמענ טפרַאדעג
 ענַארפ עלַארטנעצ יד זיא סָאד ? טייז ַא ןיא ןייגקעוַא רָאג רעדָא גנוגעװַאב
 ףיוא ףרַאד ןעמ ןוא .גנוגעװַאב-סערגנָאק רענַאקירעמַא יד ןצַאשּפָא םייב
 ןבָאה רעטעברַא עשידיי רענַאקירעמַא יד ,ָאי :ךעלדיירד ןָא ןרעפטנע ריא
 -עג ייז ןטלָאװ ךיז ןקילײטַאב ןופ גָאזּפָא רעייז טימ ;טלדנַאהעג קיטכיר
 רענליוו .מ ."ןעניד ריא ןליוו ייז סָאװ ,ךַאז רעד ןדָאש ןרעיוהעגמוא טגנערב
 רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה גנוגעװַאב-סערגנָאק רעד ןיא לײטנָא ןטימ זַא ,טלַאה

 ןופ גָאזּפָא ןַא : תונוחצנ עשיטַאמָאטּפמיס ייווצ ,, ןטלַאהעגּפָא עקירעמַא ןופ
 ןעוועג זיא סימָארּפמָאק רעד .'טכער-ןּפורג' ןופ גנונעקרענָא ןוא םזינויצ
 ןוא ערָאלק ַא טלעפ סע סָאװ סָאד זַא ,םיכסמ ןענייז רימ .ךעלדיײמרַאפמוא
 -ַאב-סערגנָאק רעד ןופ טײטַאב םעד טרענעלקרַאפ ,לומרָאפ עטמיטשַאב
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 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןקידלושַאב םעד רַאפ טינ ןענעק רימ רעבָא ,גנוגעוו

 ,(** ?טעטימָאק

 גנוגעװַאב-סערגנָאק רענַאקירעמַא רעד ןגעוו עטַאבעד רעד ןיא טרָאװ ַא

 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא זיא דַארגָארטעּפ ןיא .ךילרע .ה ןעמונעג ךיוא טָאה

 טָאה רע ןוא ,עגַארפ רעד ןגעוו םויזָאּפמיס רעכעלטנפע ןַא ןעמוקעגרָאפ 7

 ןיקיורפעי .י ןעוועג ןענייז רענדער-טּפיוה יד .םלוע ןסיורג רָאג ַא ןגיוצעגוצ

 .ךילרע .ה ןוא

 -ַאסָאלָאק רעד ףיוא ןזיװעגנָא ךילרע .ה טָאה עדער ןייז ןופ ביױהנָא םוצ

 טלקיװטנַא ןבָאה עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,עיגרענע רעל

 עקיזָאד יד רעבָא .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ טכער יד רַאפ גנונעוװַאב רעד ןיא

 טכילפ יד טשינ ןוא טכער יד טשינ וצ טינ זנוא ייב טמענ; גנונעקרענָא

 ןבָאה רָאנ טשינ ,ןָאטעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,םעד וצ ךיז ןעיצַאב וצ שיטירק

 ןענייז ייז סָאװ ,ןרעלעפ יד ןזייוואוצנָא בוח רעזנוא זיא'ס רָאנ ,טכער יד רימ

 "ילומרָאפ רעד ןופ טײקיטפַאהלּפענ ןוא טײקנסָאלשטנַאמוא יד, ..ןעגנַאגַאב

 ןקרַאטשרַאפ וצ ןפלעה קיניײװ רָאג ןָאק (םידדצ יד ןופ ךַאמּפָא םניא) גנור

 יאדװַא יז טָאה ןדיי עשיסור זנוא רַאפ .ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא

 "ּפורג' עיצַאנ םוש ןייק טינ טגָאמרַאפ דנַאלסור ןיא תמחמ ,טינ טרעוו ןייק

 ןעגנַאגעגנייא ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,גנורילומרָאפ-סימָארּפמָאק יד .'טכער

 ןדָאש ןעגנערב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא וליפא זנוא ןָאק ,ןדיי רענַאקירעמַא יד

 *?'תודחא' יד ןכיירגרעד ןבילוצ סימָארּפמָאק ַאזַא ףיוא ןייג טפרַאדעג ןעמ טָאה

 -עדנוזַאב ןופ ןסערגנָאק 3 ,2 ןבָאה טלָאװעג רענרעג ןיוש ןטלָאװ רימ,

 טימ םכסה ןיא ,ןּפורג עשיבורק ערעזנוא ןטלָאװ טלָאמעד .ןעגנוטכיר ער

 יז קידנדײנשמורַא טשינ ,ןעגנורעדָאפ ערעזנוא טציטשעגרעטנוא ,ןיילַא ךיז

 ,געװ רעד  םיאנוש עטסקינייוװעניא ערעזנוא קידנקרַאטשרַאפ טשינ ןוא

 טעװעמַאה ,עקירעמַא ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןזָאלעג ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו טימ

 "נוא ןציטש וצ ןרעטש ייז טעװ ןוא טניירפ ערעזנוא ןופ חוכ ןשיטילַאּפ םעד

 ."עיגרענע רעצנַאג רעד טימ םרָאפטַאלּפ רע

 ,גַאלשרָאפ ןייז טימ ןוא ןעניקיורפעי טימ ךילרע .ה טריזימעלָאּפ רעטייוו

 טזייו רע .םרָאפטַאלּפ עקידלארשי-ללכ ַא ןטעברַאסיוא ןעמ ףרַאד ָאד ךיוא זַא

 ןיא רע טָאה ,סעבַאגפיוא עטנָאנ ערעזנוא ןָא טנכייצ ןיקיורפעי תעב; זַא ,ןָא

 עקיצנייא יד סָאד זיא יצ .עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאב ענעבעגעג יד רָאנ ןעניז

 עצנַאג סָאד ?ןעגנורעדָאפ עגיה ערעזנוא ןרילומרָאפ וצ ףיוא טייהנגעלעג

 אפוג ןיקיורפעי 'ה .רעפסָאמטַא רעטגנערטשעגנָא ןַא ןיא ךיז טניפעג דנַאל

 ליפעג סָאד ןרָאװעג טכַאװשענּפָא זיא ןסַאמ עשידיי יד ןיא יאמלַא טרעױדַאב

 ערעזנוא ןרילומרָאפ וצ רע טפור ןגעווטסעדנופ ,טײקכעלטפַאשרעגריב ןופ

 םעד ןענעקייל טינ ףרַאד'מ .סערגנָאק ןטימ םכסה ןיא ןעגנורעדָאפ עגיה

 יד זיא גנוקריוו ןייז ןופ טקעיבָא רעד ,סערגנָאק רענַאקירעמַא םנופ טײטַאב

 ןעמעװ וצ .ןילַא סָאד טינ רעבָא .גנוניימ עכעלטּפַאשלעזעג עשיאעּפָארײא

 זיא ןדער טנרעלעגסיוא ךיז טָאה טייהשטנעמ יד טניז ? רימ ןרילעּפַא
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 עטצעל יד ןיא יװ ,ןרָאװעג טריאוטיטסָארּפ טינ ױזַא טרָאװ עכעלשטנעמ סָאד

 'סעיצַאנ-טלעוו/ ייווצ יד ןופ רעכלעוו וצ ןסיוו רעבירעד ףרַאד'מ .,רָאי יירד

 -מיא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ 'עיצַאנ רעד וצ :ןרילעּפַא וצ רָאפ טגייל ריא

 זיא עיטַארקָאמעד יד זַא ,ןייז לָאז ? עיטַארקָאמעד רעד וצ רעדָא ןטסילַאירעּפ

 ןדער ןָא ןיוש טביוה יז ןוא ךיז ןקרַאטש תוחוכ עריא רעבָא ,ןטלָאּפשעצ ךָאנ
 יד טגרָאבעגסיױא ןענייז לַאנעסרַא ריא ןופ עקַאט ,ךַאדּפש רעמַאזניימעג ַא טימ

 ןרופלַאב ייב ןעניפעג רימ סָאװ ,ןעמעלכָארּפ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעגנורילומרָאפ

 -ָאעדיא ריא טגָאמרַאפ סע חוכ ַא רַאפ סָאװ תודע טגָאז סָאד ןוא ,ןענָאסליװ ןוא
 ןקידיײטרַאפ ןסיוועג ןלופ ןטימ טעװ עיטַארקָאמעד יד רָאנ עקַאט ןוא .עיגָאל

 זיא סָאד --- עיטַארקָאמעד רעד וצ ךיז ןדנעוו .טכער עלַאנָאיצַאנ עקיזָאד יד

 רעד ןופ גנוגעוװַאב יד .טכער ערעזנוא ןקידיײטרַאפ וצ לעּפַא רעקיצנייא רעד
 רעזנוא רַאפ ךיז ןשימנײרַא ןופ םרָאפ עקיצנייא יד זיא סָאד --- עיטַארקָאמעד
 וצ ןבערטש ,טרָא ןפיוא ָאד זיא עבַאגפיוא-טּפיוה רעזנוא רעבָא ,ןגעוו הבוט

 ןיא -- עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עכעלרעגריב --- גנוקיטכערַאבכיײלג
 -נעצ בילוצ) ,(*+ *דנַאל ןצנַאג ןופ תוחוכ עשיטַארקָאמעד יד טימ גנוקינייארַאפ
 -ןיא טָאטשנַא עיטַארקַאמעד קורדסיוא םעד טצונַאב ךילרע טָאה םימעט-רוז

 .(טטנוגעוַאב עשיטסילַאיצַאס עלַאנָאיצַאנרעט
 ןכָארבעגסיױא זיא'ס ,ןשינעעשעג עשיטַאמַארד יד ןעמוקעג ןענייז ןכיגניא

 ןעמעלבָארּפ עלַא ,ןלַאפעג זיא םזירַאצ רעד .עיצולָאװער רעדנעלסור יד

 ןעגנוגנידַאב עיינ רָאג ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ,םכותב עשידיי יד

 ..טכיל םעיינ ַא ןיא ןוא

 ןעננוקרעמאב ןוא םידוקמ

 ,422 -- 420 .וז ,10 דנאב ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעגיטלעװ יד } וָאנבוד ןועמש (}

 ,1956 קרָאיײוינ ,סעריײא:סָאנעוב

 2) ץזזססקאז2110טטנ18 /1עסעסאט ,אט 7, ?טמגממפ 1915, 668666

 -ַאמעד-לַאיצַָאס רעשטייד רעד ןופ טפירשנכָאװ ,טיצ עיונ יד ןיא לקיטרא ןא ןופ (3

 רעבמעצעד ,טפנוקוצ יד רעקרָאי-װינ רעד ןיא טריטיצ ,1914 טסוגיוא 28 ןופ ,מונ ,עיטארק
 .(ןָאסמיחאנ .מ .רד ןופ לקיטרַאפ 4

 ,קרָאיוינ ,1915 לירּפא ,טפנוקוצ יד 4

 ,2 עז (5

 ,1915 יאמ ,8 .מונ ,2 עז (6

 ,1915 יַאמ ,8 .מונ ; 1915 רַאונַאי ,7 .מונ ,2 עז (?

 -- דנַאלשטייד , : יקסװָאסָאק .װ ןופ גנאג-ןעקנאדעג םעד רעביא יוזא טיג קַאװטיל .א

 ןטרָאד זיא טַאיראטעלַארּפ רעד ,דנאל עלעירטסודניא עטסכעה סָאד זיא -- טגָאזעג רע טָאה

 -רַאטש -- יײטרַאּפ .ד .ס יד ,ואוושרעדנא יװ טריזינַאגרָא שיטסילאיצַאס רעמ ןוא רעסערג

 ,דנַאל םעד ןופ ,עירטסודניא רענרעדָאמ רעד ןופ גיז א טסייה דנַאלשטיײד ןופ גיז א .רעק

 טנעמוגרַא ןיא ךָאנ ןוא .םזילאיצַאס םוצ רעדנעל ערעדנא עלא יװ רעטנענ זיא סָאװ

 ,טקיגיײארַאפ ךיז טלָאװ עּפָארײא ןופ עירטסודניא יד ןעוו טוג ןעװעג טלָאװ סע : רענייז

 ,םזילַאיצָאס ןראפ קיטיונ יוזַא זיא עכלעוװ ,עיצארטנעצנַאק יד רעטנענ טכַאמעג טלָאװ סָאד
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 עיטַארקָאמעד ןופ געװ ןפיוא ןעמוק לָאז עיצַארטנעצנַאק אזא ןעו ןעוועג טלָאװ רעסעב

 ןעמוק טעװ סָאד זא סיוא טינ טכַאמ ,טינ טמוק סָאד יװ ױזַא רעבָא ,ךיילגסיוא ןַא ךרוד

 רעד ןופ ביײהנָא םייבע :קַאװטיל טלייצרעד רעטײװ ןוא ."דנַאלשטיײד ןופ גיז א ךרוד

 ףיוא טקריװעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,סָאד ךיוא טקריװעג ןרימידאלװ ףיוא טָאה המחלמ

 הלּפמ א ןעוועג טלָאװ סָאד ליײװ ,דנַאלשטיײד גיז א ןשטנואוועג טָאה ןעמ .זנוא ןופ ךס א

 ךב א ןעװעג יקסװָאסָאק זיא 'דנוב' ןופ רעוט ענעעזעגנָא יד ןשיװצ רעבָא ,םזירַאצ ןרַאפ

 טָאה ,ןעמעלַא ןגעק רענייא ןעװעג זיא רע סָאװ סָאד אקוד ןוא .גנוניימ ןייז טימ דיחי

 ףרַאש קידנדיינש ןעװעג זיא רע, .."טעּפמיא םענעסיררַאפ רעדנוזַאב א ןבעגעגוצ םיא

 ןכַאמ ןטַארעּפער ענייז ףיוא טגעלפ סָאװ ,עיציזָאּפָא ןַא ךיז ןגעק ןפורעגסיורא טָאה ןוא

 ..."ןלַאדנַאקס

 ? ץעגַָארפ רעד ןיא גנולעטש ןייז טרילומרָאפ ןילַא יקסװָאסָאק טָאה יוזא יװ

 קילטנעצ ןבלַאהטרעדנַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב

 טכַארבעג ןוא המחלמ רעד טימ תוכייש ןיא ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ יד ןגעװ ןעלקיטרַא
 ,גנולעטש ןייז קורדסיוא םוצ

 "ןבַאגפיוא עשירעיירפאב , ןדניבנָא סָאד זַא ,ןװעג זיא קנאדעג-טנורג סיקסװָאסָאק

 זיא ,טקידערּפעג ןבָאה םידדצ עקידנויפ-גירק עדייב ןופ רעגָאז:טרָאװ יד סָאװ ,המחלמ רעד
 "םזיטָאירטַאּפ-לַאיצָאס, ןופ טצענערגעגּפָא ךיז טָאה רע .עיידיא עכעלדעש ןוא עשלַאפ א

 ,טייז רעטיײװצ רעד ןופ קיטילָאּפ-נוטלַאּפש רעשיטסינינעל רעד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ

 ענייז ןופ ןטאטיצ עצרוק עכעלטע ָאד רימ ןעננערב ,גנולעטש ןייז ןכַאמ וצ רָאלק ידכ

 : ןעלקיטרַא

 רעיוהעגמוא ןַא ןיא ץּפָארײא טלדנאװרַאפ טָאה סָאװ ,המתלמ עקיטציא יד,

 :שיסַאלק םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש -- יקסװָאסָאק ןבירשעג טָאה --- דלעפטכַאלש

 ןופ ,המחלמ יד בוא; ..."עיידיא רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןופ קורדסיוא םענייר

 יַאב ויא ,רעטקַארַאכ ןשיטסילַאירעּפמיאןײר ַא טגָארט ,תודע ןענייז רימ רעכלעוו

 "רענָא ןפרַאד ליצ ןשירעײרפַאב ַא ריא ןדניבוצנָא ןעגנואימַאב עלַא זַא ,ךעלרעּפמײש

 ןופ רעקלעפ יד ןופ גנואיירפַאב יד, .."לדניוש ןטסערג םעד סלא ןרעװ טנעק

 טימ ןריפכרוד ןלעװ יז סָאװ ,ךַאז עכעלרעניא רעיײז זיא דנַאלסור ןוא דנַאלשטיײיד

 "רָאפניא) "ןסיורד ןופ 'רעיירפאב' ענעטעבעג-טשינ ןופ ףליה רעד ןָא ,תוחוכ ענעגייא

 .(1915 רַאונַאי ,7 .מונ ,קָאטסיל יננָאיצַאמ

 ןשיװצ דישרעטנוא ןדעי טעטכינרַאפ קידנעטשלופ טָאה; המחלמ עקיטציא יד

 סָאװ ,רעביר ןופ המחלמ ַא ןיא סָאד .ךיז ןקידיטרַאפ ןוא ןָא ןלַאפ סָאװ ,םידדצ

 "יטרַאפ רעדעי רעכלעװ ןיא המחלמ ַא -- טוט ןוא ןבעל ףיוא ךיז ןשיװצ ןפמעק

 טבערטש ןוא ץעירָאטירעט ןייז ןופ טײקצנַאג יד טצישַאב ,ןָא טלַאפ ןוא ךיז טקיד

 ןסירעגסױרַא טָאה המחלמ עקיטציא יד יװ ױזַא; .."דרע עדמערפ ןּפַאכרַאפ וצ

 :ַאפנָא ןוא רעקידיײטרַאפ ףיוא תוכולמ עקידנפמעק יד ןלייט ןענעק ןופ ךוסי םעד

 רעד טול ךיז ןטכיר וצ טײקכעלגעמ יד סא אלימב ןיוש סָאד טסילש ,רעל

 "קַאט עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןעיוב םייב לַאפנָא ןוא גנוקידייטראפ ןופ עירעטירק

 ןכָאװ עטשרע יד ןיא ןטלַאהעג טָאה יקסװָאסָאק סָאװ ,טַארעפער ןופ ןזעט יד ןיא) "קיט

 ,(1915 רעבמעצעד ,109 .מונ ,קָאטסיל .פניא ןיא טקורדעגּפָא ,1914 רעבָאטקָא ,גירק-טלעוו ןופ

 ןטערטסױרַא ןפוא םענעדישטנא עמַאס םעד ףיוא ףרַאד עיטַארקַאמעדזלַאיצָאס ידע

 ,שנַאװער ןופ עיידיא יד םרוג ןיא עיסקענא עדעי ליײװ ,עיסקענַא זיא טשינ עכלעװ ןגעק

 "רעטניא עיינ ןופ ןעמיוז יד ךיז ןיא טלַאהטנַא ןוא ןעגנונעפָאװַאב עקידרעטייוו וצ טריפ

 ,(1915 יַאמ ,8 .מונ ,קָאטסיל .פניא) ..."תומחלמ עיינ ןוא ןעגנולקיוורַאפ עלַאנָאיצַאנ

 יד ןופ דצ םענעי רעדָא םעד ייב "סערגָארּפ, ןכוז סָאד טסיזמוא ןעװעג טלָאװ'ס

 ךיילג עדייב ןענייז ,ףמַאק ןיא ןעייטש סָאװ ,סעיצילַאָאק יד ,ןרעגַאל עקידנריפ-גירק

 "רעביוא יד ןעמענ טשינ לָאז'ס ייז ןופ רעװ .עיצקאער רעשיטסילַאירעּפמיא ןופ רעגערט,

 גנופַאלקשרַאפ יד : רעבלעז רעד ןוא רענייא ןייז טעװ ןוחצנ אזַא ןופ טַאטלוזער רעד ,טנאה
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 ,דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ןיטעלויב) "רעקלעפ עדמערפ ןוא ענעגייא יד ןופ
 ,(1916 רעבמעצעד ,2 .מונ

 "גיא סיואכרוד א ןעװעג זיא המחלמ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןיא עיציזַאּפ סיקסװָאסָאק
 | ,עשיטסילַאנַאיצַאנרעט

 ,1915 רעבמעצעד ,10 -- 9 .מונ ,2 עז 48

 ,1949 קרָאיײינ ,269 .ז ,2 דנַאב ,רעױב ןוא ןרענָאיּפ :ללימ ןַאשוד (9

 ,1915 ץרעמ 4 7 0

 .'סור ןיא גנוגעװַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ; רעדניבכוב ,א (1

 .1931 ענליװ ,478 -- 427 .וז ,דנַאל

 1915 רעבמעצעד ,10 -- 9 .מונ ,2 עד 2

 :טפַאשנסיװ עטנַאלּפעג יד ןופ דנַאב רעטשרע רעד סורַא עװקסָאמ ןיא זיא 1929 ןיא

 יּפָא ךיוא ןענייז טרָאד .(.ר .ס .ס .פ ןופ גאלראפ-רעקלעפ רעלארטנעצ) רעכיברָאי עכעל

 דנוב ןופ ץנערעפנָאק ןָאיאאר רעקידברעמ-םורד רעד ןגעװ ןעלקיטרַאטכירַאב 2 טקורדעג

 (ץנערעפנַאק רעד ןופ טאגעלעד א -- טפַאזניא ,ש ןוא ישטשַאינמָאּפעינ .ש -- םירבחמ)

 ןענופעג רעירפ רָאי א טימ טָאה'מ סָאװ ,ןעװעג זיא ןעלקיטרַא-טכיראב יד ןופ הביס יד

 רעטרעפ רעד ןופ ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ ויכרַא םעד דַארגנינעל ןיא םעדיוב א ףיוא

 רעד ןופ עיּפָאק א ןעװעג ךיוא ןזיא ויכרַא םעד ןיא ןוא (טנעמַאלרַאּפ עמוד-הכולמ

 ןעגנוקרעמאב יד ןיא .ץנערעפנָאק רעשידנוב רעטנָאמרעד רעד ןופ עיצולָאזער רעשיטילָאּפ

 עקיזָאד יד זיא ,טנַאקאב זיא סע טײװ יװ ףיוא, : טגָאזעג טרעװ ישטשַאיגמָאּפעיג .ש ןופ

 :עגסױרַא ,סָאד טסיײה ,טרעװ יז .טכעלטנפערַאפ ןעוװעג טינ ךָאנ טציא זיב עיצולָאזער

 / .ילַאמ ןטשרע םוצ טייקכעלטנפע רעד ןיא טכַארב

 לַאנרושז ןשידנוב ןיא טקורדעגּפָא ןעועג זיא עיצולָאזער רעד ןופ טסקעט רעלופ רעד
 ,ןלעטשוצטסעפ סָאד רעוש ןעוװעג טשינ זיא'ס ,1915 ,10--9 .מונ קָאטסיל יננָאיצַאמרָאפניא

 ןדויטע ענייז ןיא סעפַאר .מ זַא ,ןָא ןזייװ טפַאזנייא .ש ןוא ישטשַאיגמָאּפעיג .ש

 ןטירד ןיא ריפניירא ןא סנייז ןיא ןוא (1923 עװקסָאמ ,שיסור) דנוב ןופ עטכישעג רעד וצ

 טָאה (1927 עװקסָאמ} רעטעברַא רעשידיא רעד ץיטַאמָאטסערכ סעצינשזריק .א ןופ דנַאב

 עיצולָאזער רעד ןיא, זַא ,ןבירשעג טָאה רע .עיצולָאזער רעד ןגעװ ןבעגעגרעביא שלַאפ

 -ָאק עלעירטסודניא-ירק יד ןיא ןעמענלײטנָא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז גנוטַארַאב יד טָאה

 ,תמא טשינ זיא סָאד זַא ,םירבחמ עדייב ןביירש טכער טימ ."ןטעטימ
 ,270 .ז ,9 עד 3

 2 לז (4

 ,10 -- 9 .מֹונ ,2 עז 5

 268 . 9 לז (6

 ,10 -- 9 .מונ ,2 עד 7

 ,10 -- 9 .מונ ,2 עז :(שרעה ןַאמביל חסּפ ןופ םינָאדװעסּפ) יקסנַאמעל .ּפ (8
 .10 -- 9 .מונ ,2 ז (9

 ,10 -- 9 מונ 2 עע 0

 לקיטרַא ןא טקורדעגּפָא ךיוא זיא רעמונ ןבלעז ןיא ,1916 ינוי ,11 .מונ 2 עז (1
 .לאטניק ןעמָאנ ןרעטנוא וװָאטרַאמ ,ל ןֹופ

 .10 -- 9 .מונ ,2 עז (2

 ,10 -- 9 .מונ ,2 עז (3

 ,11 .מונ ,2 עד (44

 25) זקעזסמע8 2קסטסס8: 2680ת101ע011128 040015(1, 20080אע(טר 841

 1902-1917, גצסיא צסע8 1
 ,1956 קרָאי-ינ ,201 ,197 .זז ,לָאמַא קסבעטיוװ 66

 .סיורַא ,"דנוב, ןופ טעטימָאק ןלַארטנעצ םייב גנוטַארעב רעד ןעגעװ העדומ ַא (27

 ןוא ןעניײארעפירעטײברַא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עטגינייארעפ יד ךרוד טריפַארגָאטקעה ןבעגעג
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 ןיא ךיוא .1916 רעבָאטקָא ןט16 ,ףנעג ,דנַאלסױא ןיא "דנוב; םנופ ןעּפורג'ספליהטימ
 : ןטוסחהסעסוזמ כ2זמגמעטו200 !0סאעזס182 םעטחג, 9 1 0681860מ 1916 ת

60606 
 רעמונ ןבלעז םניא .1916 רעבמעצעד ,2 .מונ (27 צז) ןעטעלויב ןשיסור ןיא (8

 ָאװאב יד טעדנירגַאב רעכלעװ ,יקסװָאסָאק .װ ןופ לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא ךיוא זיא
 יִד ןופ ןלייט עסיװעג יבגל טאהעג טָאה טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד סָאװ ןשינער

 .ןעמונעגנָא טָאה גנוטַארַאב יד סָאװ ,סעיצולָאזער

 29) 2806208414 םימסזע .אפ 2, 22 סעד8460א 1916, 116:0000228.

 ץרעמ ,דַארגָארטעּפ ,טייברא ךרוד ףליה ןעגעװ גנוטארעב רעד ןופ טכירעב רעד 0

 ,ןעגַארפ-טייצ גאלרעפ ,6

 30 צד (1

 330 עז (2
 38) ץותמח !ןעסאאעא: (2640268168080018 ע ס8אסתסאסנגפ (163ע1ג 0

 םתץשססאסאז 280640186, !מזוס 1008 1960).
 .1916 ,1 .מונ ,29 עד (34

 ,1916 ,9 .מונ ,29 עז (5

29 9 )6 

 29 צז (7

 25 צו (8
 39) 2800,0סאג8 !1סח'מחא אפ 2, 31 ןזגה 1915, 1100484.

 .1915 טסוגױא 2 ,11 .מונ 39 לד 0

 .שיסור) 1917 עיצולָאװער ןופ ןערב ןיא ךילרע קירנעה :ןָאסנָארא ירָאירג (1

 (1962 סעריײא:סָאנעוב ,ךובדיי גאלרַאפ ,ץנעגילעטניא עשידיי

 ,דַארגָארטעּפ ,גָאט גַאלרַאפ ,1916 רַאורבעפ ,טנעמָאמ םוצ ךובלמאז (42

 ,דַארגָארטעּפ ,גָאט גאלראפ ,1916 ץרעמ ,ןעבעל סָאד ךובלמאז 3

 ,דַארגָארטעּפ ,גָאט גאלרַאפ ,1916 ץרעמ ,טלעװ עשיזי יז ךובלמאז (4

 ,1927 עװקסָאמ ,דנאב רעטירד ,רעטעברַא רעשידיא רעד :ץינשזריק .א (5
 ,1 .מונ ןיטעלויב ןשיסור ןיא 27 עד (48

 .1916 ,7 .מונ ,29 צ+צ 1

 ,1916 ,8 .מונג ,29 צו (8

 .1950 קרָאיהינ ,175 .} ןבעל ןשידיי ןיא גנירירעטעברַא רַאי 50 :ץרעה .ש י (9

 ,1 .,מֹונ ןיטעלויב ןשיסור ןיא 27 עז (0

 .1915 רעבמעצעד ,.10 -- 9 .מונ ,2 עד (1

 ,1917 רַאונַאא 5 ,1 (10) .מונ ,29 עז (2

 ,1917 רַאונַאי 19 ,2:2 (12--11) .מונ ,29 עז (3
 ,1917 רָאורבעּפ 9 ,6 (15) .מונ ,29 עז (4
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 ץרעה .ש י

 עיצולָאװער רעדנעלסור עטייווצ יד

 ןרָאי ערעטייוו ןוא 7



 260 יא ר א א יא ר א רע א א אי בייהנָא רעד

 92 = = זיי יי זייי היי הייד ייד ייד יד דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט-10 יד 2

 102 יי יז יה היד יה יח חד ענערַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ףיוא 3

 117 == י-ה יה ייד יה יה די ןבעל שידיי ךעלטלעוו ַא רַאפ ףמַאק ןיא 4

 שת; "א אר א איי ּף.ַאיד.ס.ר יד ןוא דנוב רעד 5

 148 -- -- -- -- -- -- ןעמעלכָארּפ-טנורג עריא ןוא עיצולָאװער יד 6

 161 -- שינערעקרעביא עשיטסיוועשלָאב יד --- ןטייז ייווצ ןופ םרוטש ?

 176 == יה יי זיי זיי יה היד יח דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטכַא רעד 8

 ,גירק-רעגריב ,דנַאלסור ןופ לַאפעצ ,םולש רעטַארַאּפעס 9
 189 = == = = ייד ייד טיי יד יי יי היה היי היד ייד יד יד ןעמָארגָאּפ

 202 = == = יה יז יה שה יד ז- ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד ןיא .0

 קנז יא א א א יי ץנערעפנָאק עט-11 יד 1

 225 == === יי- ייה חיה יח ויי היד ייד יד ח- ץיצַאדיוװקיל ןוא גנוטלַאּפש 2
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 בייהנָא רעד

 טרעדײלשעגקעװַא יז טָאה ּפַאלק ןייא טימ .ןעמוקעג זיא עיצולָאװער יד

 "דיב טקיטלעוװעג ןרָאי רעטרעדנוה טָאה סָאװ ,גנושרעהטסבלעז עשירַאצ יד

 י ,הקזח

 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא סע זיא ןעוועג .טכירעגמוא ןעמוקעג זיא יז

 זיא דנַאלסור ןכלעוו ןיא ,גירק-טלעוו רעד ,(*1917 רָאי ןיא ץרעמ שדוח

 ןטירד ןיא טייוו ןעוועג ןיוש זיא ,עטקילײטַאב-טּפיױה יד ןופ ענייא ןעוועג

 "יורג .רעטייווצ רעד ךָאנ הלּפמ ןייא ןטילעג ןבָאה ןעײמרַא עשיסור יד .רָאי

 עקידנרישרַאמ-סיורָאפ יד ךרוד ןעמונרַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז דנַאל םיחטש עס

 ןיא .(ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד) תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ ןעײמרַא

 רעקרַאפ"ןַאב רעד .סָאַאכ ןוא עיצַאנגַאטס עשימָאנָאקע ןַא -- אפוג דנַאל

 טעטש עסיורג יד ןיא ןטקודָארּפ ןופ ריפוצ רעד .טרעדורעצ ןעוועג זיא

 ,רעגנוה ןופ טסנעּפשעג רעד ןזיװַאב ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד .טרעװשַאב

 ןוא טקנערקעג טליפעג ךיז ןבָאה ןטכיש עקיניזטסואווַאב-לַאנָאיצַאנ יד

 -ַאצ ןופ תועשר ןוא טײקטריּפמורָאק ,טייקיאעפמוא עצנַאג יד .טקידײלַאב

 טָאה רעדעי זַא ,טקלעּפטנַא ףרַאש ןוא טלוב ױזַא ךיז ןבָאה םישזער ןשיר:

 -ייווצ רעד יַאלָאקינ רַאצ ?רעטבלַאזעג-טָאג, רעד .ןליפ ןוא ןעז טנעקעג סע

 -לופ ןבילבעג ןענייז טַארַאּפַא-גנוקירדרעטנוא ןוא -טפַאשרעה ןייז ןוא רעט

 .ןציטש וצ ךיז ןעמעוו ףיוא רעמ טַאהעג טשינ ןוא טרילָאזיא קידנעטש

 ןרָאי-המחלמ יד ןיא) גרוברעטעּפ ןיא ,דנַאל ןופ טָאטש-טּפיױה רעד ןיא

 ךיז ןבָאה ,(דַארגָארטעּפ ףיוא ןעוועג םש הנשמ טייקשישטייד-יטנַא תמחמ

 גנוריגער יד .זײּפש ןופ קחוד ןבילוצ ןעורמוא ןוא ןקיירטש ןבױהעגנָא

 עקַאט ןענייז בײהנָא ןיא .רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ןצונַאב טואורּפעג טָאה

 ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה ךיג רָאג .ןעיירעסיש יד ןופ תונברק ןעוועג

 ןקלוּפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,ןָאזינרַאג רעשירעטילימ רעד זַא

 וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,דרָאקער ןרענָאיצולָאװער-יטנַא ןקידרעירפ ַא טימ

 קיליו ןעװעג ןיילַא רָאג ןענייז ייז .ןעיורפ ןוא רעטעברַא יד ףיוא ןסיש

 רענײמעגלַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץרעמ 10 םעד .הדירמ רעד וצ ןייטשוצ

 ןָאזינרַאג רעגרוברעטעּפ ןופ ןקלוּפ יד ןענייז רעטעּפש געט 2 טימ ןוא קיירטש

 ,יַצילָאּפ יד ןבָאה בצמ ַאזַא ייב .רעטעברַא יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג ןיוש

 רעניד עיירט יד --- סעקינווװָאנישט ןופ טַארַאּפַא רעד ןוא עירעמרַאדנַאשז

 .ןָאטּפױא טנעקעג טשינרָאג ןיוש --- רַאצ ןופ

 רע .(רַאדנעלַאק רענַאירָאגערג) ליטס םעיינ ןטױל סעטַאד יד רימ ןצונ ללכב (*

 טלָאמעד טָאה'מ סָאװ ,רַאדנעלַאק רענַאילוי) ליטס ןטלַא ןופ סיורָאפ געט 13 טימ זיא

 ,דנאלסור ןיא טצונעג
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 -רעטעברַא ןופ (טַאר) טעװַָאס רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ץרעמ 12 םעד

 ןוא טַאר-רעטעברַא ןַא ןפַאש ןגעוו קנַאדעג רעד .(ןטַאגעלעד) ןטַאטוּפעד
 ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא ןבעגעג ןבָאה לָאז ןטַאגעלעד ןלייוו ןטערטוצ ךיילג

 -ערעשט .,פ קיוועשנעמ --- טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעטלַא רעד רעוט-רעטעברַא
 ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא גָאט ןבלעז ןיא .ןינאוו
 טקילפנָאק ןיא ןעוועג טייצ עטצעל יד זיא סָאװ ,(עמוד) טנעמַאלרַאּפ-הכולמ

 -ַאדלָאס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעטעּפש געט ייווצ טימ .ףיוה ןשירַאצ ןטימ
 םעד טעדליבעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ןוא טַאר-רעטעברַא ןופ עיצקעס עשיט

 קעװַא זיא'ס .ןטַאטוּפעד-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא ןופ טעווָאס רעדַארגָארטעּפ
 -עג ןעוועג רעטייוצ רעד יַאלָאקינ זיא ץרעמ 15 םעד ןוא -- גָאט ַא ךָאנ
 עקילייווטייצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא ןָארט ןופ ןגָאזוצּפָא ךיז ןעגנואווצ
 ,גנוריגער

 ַא ןרָאװעג זיא תורוד ןופ שינעקנעב יד !טגיזעג טָאה עיצולָאװער יד
 עקיטולב יד ןוא ןדייל ערעיוהעגמוא יד ,ףמַאק רערעװש רעד .טעטילַאער

 ןסַאלק ןוא רעקלעפ עטקירדרעטנוא יד .טסיזמוא ןעוועג טשינ ןענייז תונברק
 -עטָא וצ רעיירפ ןבױהעגנָא ןבָאה עירעּפמיא רעדנעלסור רעסיורג רעד ןופ
 ,ןוז-טייהיירפ רעד ןופ ןייגפיוא ןטימ טיירפעג ךיז ןוא ןעמ

 רעטייוצ רעד ןיא ךיוא ױזַא ,(1905) עיצולָאװער רעטשרע רעד ןיא יו
 -ָאװער יד ןדנוצעגנָא טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןשינעעשעג יד ןבָאה ,(1917)
 ןענַאטשַאב רעבָא זיא דישרעטנוא רעד .דנַאל ןצנַאג ןיא הפירש ערעגָאיצול
 תוחוכ ןייק רעמ טַאהעג טשינ ןיוש םזירַאצ רעד טָאה טציא סָאװ ,םעד ןיא
 יד טשינ ןוא גנורעקלעפַאב עליוװיצ יד טשינ .סעיציזָאּפ ענייז ןצישַאב וצ
 ,עיכרַאנָאמ עקידנלַאפ יד ןעװעטַאר טלָאװעג ןבָאה ןטפערק עשירעטילימ
 ןלַאנָאיצַאנ ןופ טייצ ַא ןיא טייקטליופעצ עלופ ריא ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ
 ,אנוש ןכעלרעסיוא ןַא טימ טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ַא ןיא ,סיזירק

 ןגעוו תועידי יד ןעמונעגפיוא דנַאל ןופ גנורעקלעפַאב יד טָאה ױזַא יו
 ןַאמרעב עקשטעבייל רבח זנוא טלייצרעד ? שינערעקרעביא רעסיורג רעד
 ןיא ךיז ןעמ טָאה ,ןלַאפעג זיא םזירַאצ רעד זַא; :סעדָא טָאטש רעד ןגעוו
 ןעוועג זיא סע .געט עכעלטע ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ טסואוורעד סעדָא
 ןיוש זיא סע יװ ,םעד ךָאנ גנַאל זַא ,ךעלביילגמוא ןוא טרַאװרעדמוא ױזַא
 ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ,ןָארט ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יַאלָאקינ זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 יד ךיוא .טייקיטכיזרָאפ סיורג טימ ןוא טייהרעליטש טדערעג םעד ןגעוו
 -עד; .."םיזמר טימ ןוא ןטלַאהעגנייא ןבירשעג םעד ןגעוו ןבָאה ןעגנוטייצ
 -יסּפ ןייק ןעוועג טשינ עיצולָאװער רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא זיא רעביר
 סעיצַארטסנָאמעד רַאפ ,ןעגנורעייפ-ןסַאמ עסיורג רַאפ ןדָאב רעשינָאלָאכ
 רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןיוש זיא סעדָא ןיא ךיוא ןעוו ןוא .ןעגניטימ ןוא
 רעד ןופ סעציײלּפ יד ףיוא טייצ רענעי וצ ןענייז ,ןלַאפעג עקַאט זיא םזירַאצ
 ןעגנורעייפ ןגעוו ןטכַארט ןוא ,ןרַאפעג ןוא ןגרָאז ערעווש ןגעלעג עיצולָאװער
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 רעשיטסַאיזװטנע ,רעזעידנַארג רעטשרע רעד .טנָאלעג טשינ רָאג ןעמ טָאה

 ןוא בוט-םויג ..,?יַאמ ןט1 םעד טשרע ןעמוקעגרָאפ רַאפרעד זיא לבוי-סקלָאפ

 ןיא זיא סע רעוװ ןוא .סױרַא עלעקניוו ןדעי ןופ טצָארּפשעג טָאה דיירפ

 ןבעל ןייז ףיוא טָאה רעד -- ןעוועג טשינ סעדָא ןופ ןסַאג יד ףיוא גָאט םענעי

 טימ ןָאק רענעי -- ןעװעג ָאי זיא סָאװ ,רעד רעבָא .ןעזעג טשינ דיירפ ןייק

 -- טלעװ רעד ףיוא טבעלעג טסיזמוא טשינ טָאה רע זַא ,ןגָאז טייקרעכיז

 .( ?עיצולָאװער רעשיסור רעסיורג רעד ןופ טנגוי עקידיירפ יד ןעזעג טָאה רע

 ,דימ ,טרעטַאמרַאפ ןעוועג גנורעקלעפַאב יד זיא עיצולָאװער רעד זיב

 ןיא עטעדנואוורַאפ ,ןטנָארּפ יד ףיוא עטיוט לָאצ עסיורג יד .ןקָארשעגנָא

 רעדעי ןופ ןיז ןוא דענעמ --- ןרעגַאל סאנוש ןיא ענעגנַאפעג ןוא ןלָאטיּפש יד

 ןצרַאװש ַא טימ ןבעל עצנַאג סָאד ןגיױצַאב ןבָאה --- ףרָאד ןדעי ןופ ,טָאטש

 טזָאלעג טשינ טָאה רוזנעצ-גירק עגנערטש יד .ורמוא ןוא רעיורט ןופ קעדוצ

 יו ןוא דנַאל ןיא רָאפ ךעלקריוו טמוק סע סָאװ ,םעד ןיא ךיז ןריטנעירָא

 ןיוש ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד .ןעיצ ךיז טעװ המחלמ יד ךָאנ גנַאל

 ערעוװש יד ןיא יאדװַא ןבָאה ,עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא טּפַאלקעצ רעירפ

 ןייק ,תוילת ןוא ןטכירעג-דנַאטש ןופ ,ןרָאי-המחלמ יד ןופ ןעגנוגנידַאב

 ןרַאפ רעבירעד זיא .ןרעװו טנָאקעג טשינ חוכ רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג

 געט רַאּפ עטשרע יד ןיא .טרַאװרעדמוא ןעמוקעג עיצולָאװער יד םלוע ןטיירב

 ןופ תועידי יד וצ שיטּפעקס ןגױצַאב ךיז וליפַא ץניוװָארּפ רעד ןיא ןעמ טָאה

 .יקיטביזרָאפ ןייז וצ רעטניזעג רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ליפ ,טָאטש-טּפױה רעד

 ,1905 ןיא יו ױזַא ךרעב ןעשעג 1917 ןיא טעװ רעמָאט

 רעוט עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג יד ןופ ןציּפש עמַאס יד ןיא זיולב

 ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,טליפעג רעירפ ךָאנ ןעמ טָאה גרוברעטעּפ ןיא

 טרּפ םעד ןיא זיא דנוב ןופ טעטימָאקילַארטנעצ רעד .ךורברעביא רעד

 -ָאװער יד; :סעפַאר השמ םעד ןגעװ טלייצרעד .םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ

 "מוא ןַא ירמגל ןעוועג טשינ זיא אפוג 1917 (ץרעמ) רַאורבעפ ןופ עיצול

 טימ ךָאנ .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןרעק םעד רַאפ ךַאז עטעטרַאװרעד

 עלעיציפָא וליפא ןוא ןסעומש עטַאוירּפ יד ןיא ,עיצולָאװער רעד זיב שדוח ַא

 -גנוטרַאװרעד יד טרילומרָאפ וויטיניפעד קידנעטשלופ ןעמ טָאה ןעגנוטַארַאב

 ."סיירפיוא ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעג
 ךיז ןבָאה --- ןָאסנָארַא ירָאגירג טלייצרעד --- 1917 רַאונַאי ןיא ןעוו;

 -נייא) דנַאל ןיא עיציזָאּפָא רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד טפרַאשרַאפ רעייז

 םעד טימ (ןטנעמעלע עוויטַאװרעסנָאק ןוא עטסקיסעמ עמַאס יד ךעלסילש

 -עגסױרַא עּפורג-רעטעברַא יד זיא ,גנוריגער רעד טימ ןוא ףיוה ןשירַאצ

 יז ןכלעוו ןיא ,רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד וצ ףורפיוא ןַא טימ ןטערט

 וצ ןפורעג ןוא העש רעד ןופ ןעגנורעדָאפ עטסקיטכיוװ יד טרילומרָאפ טָאה

 טמיטשַאב ןבָאה ןעגנוזָאל ריפ .םרוטש ןרענָאיצולַאװער םענעדישטנַא םעד

 ,םולש ןקידלַאב ַא ןופ גנהרעדָאפ יד :ףורפיוא םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד

 ינֲָאק ןשיטסילַאיצַאס ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןפורפיונוצ ןופ גנַאלרַאפ רעד
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 יד ןעוועג זיא סָאד -- ןעגנוגנידַאב-םולש יד ןקרעמנָא ףרַאד סָאװ ,סערג

 -קינייועניא עטקיטייועגנָא יד ךייש סָאװ ,קיטילָאּפ-ןרעסיוא ןופ םרָאפטַאלּפ

 גנוטכינרַאפ יד :ןטקנוּפ ייווצ טלעטשעגסיױרַא ןעוועג ָאד ןענייז ,ןגַארפ עטס

 ..?גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ ַא ןופ גנודליב יד ןוא גנושרעהטסבלעז רעד ןופ

 -רעטעברַא םעד רַאפ ןסָאלשעגסיױא זיא'ס, :טגָאזעג טרעוו ףורפיוא םעד ןיא

 רעטזָאלעגכרוד רעדעי ,ןטרַאװ וצ רעטייוו עיטַארקַאמעד רעד רַאפ ןוא סַאלק

 עלופ יד ןוא גנושרעהטסבלעז רעד ןופ גנוטכינרַאפ יד .הנכס ַא זיא גָאט

 יד לָאז ..עבַאגפיא עקידנעגנירד יד ןיא דנַאל ןופ גנוריזיטַארקָאמעד

 סָאד .ץַאלַאּפ ןשירוװַאט םוצ ןזָאל ךיז גרוברעטעּפ ןופ טפַאשרעטעברַא עצנַאג

 :סַאלק -רעטעברַא ןופ םיטש יד ןרעה ןפרַאד ײמרַא יד ןוא דנַאל עצנַאג

 ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ ַא ןופ גנודליבסיוא יד רָאנ

 ןּפמעט ןופ דנַאל סָאד ןריפוצסיורַא קיאעפ זיא ,קלָאפ ןטריזינַאגרָא םעד

 טייהיירפ עשיטילָאּפ יד ןקיטסעפרַאפ וצ ,ןברוח ןשימָאנָאקע ןופ ןוא לקניוו

 ייס רַאבמעננָא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ףיוא םולש םעד ןעגנערב ןוא

 ערעדנַא ןופ טַאירַאטעלָארּפ םעד רַאפ ייס ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור םעד רַאפ

 ,= "רעדנעל

 ,ה -- דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג זיא ףורפיוא ןופ רבחמ רעד
 טָאה 1917 רַאונַאי 26 םעד ,ףורפיוא ןופ ןעניישרעד ןכָאנ געט 2 טימ .,ךילרע
 ןטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד ןופ רעריפ עּפורג יד ןעמ

 םעד ייב רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןעוועג ןענייז ייז) טריטסערַא
 ,(טעטימָאק ןלעירטסודניא-גירק

* 
 כא א

 ףיוא 1912 ינוי ןיא ןרָאװעג טלייועג זיא סָאװ ,טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 ,טַאטשנעזיײא .א ,רעביל .מ ןופ ןענַאטשַאב זיא ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעטפ רעד

 ןוא ןברָאטשעג ןכיגניא זיא רעסָארג ,סעפַאר .מ ,ןייטשנייוו .א ,רעסָארג .ב
 תעב .,ךילרע .ה ןוא שטיװעלַאכימ .ב ןרָאװעג טריטּפָאָאקוצ ןענייז .ק .צ םוצ
 3 טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז המחלמ-טלעו רעטשרע רעד
 טימ .,ןייטשגייוו ,א ןוא רעביל .מ ,טַאטשנעזייא .א -- .ק .צ ןופ רעדילגטימ

 ןופ .טקַאטנָאק ןוויטַאריּפסנָאק ַא ןיא ןייטש טנעקעג סנטסכעה ןעמ טָאה ייז
 עיצַאּפוקָא רעשטייײד רעד רעטנוא ןעװעג שטיוװעלַאכימ זיא 1913 רעמוז
 טריטסערַא ךיוא ןעמ טָאה עיצולָאװער רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא .ענליוו ןיא

 טשינ ןבָאה ,ןעמַאנסיױא עניילק ץוחַא ,ןדיי ואוו ,גרוברעטעּפ ןיא .ןסעפַאר
 -גוב עוויטקַא ןַא ךיז םורַא טַאהעג ךָאד .ק .צ רעד טָאה ,ןעניואוו טרָאטעג
 עטוװאורּפעגסיוא עטלַא ייז ןשיווצ -- ןטנעגילעטניא ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיד
 זַא ,טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה ייז ,ןלושכיוה יד ןופ ןטנעדוטס ןוא --- רעוט
 ןרָאי-המחלמ יד ןופ ןטייצ ערעווש יד ןיא וויטקַא ןייז ןענעק לָאז .ק .צ רעד
 ןופ גנוריפנָא רעד ןיא וויטקַא ןרעוו ךיילג לָאז רע זַא ןוא םזירַאצ ןרעטנוא
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 ןופ טרובעג רעד ייב ןעוועג ןענייז דנוב ןופ רעריפ יד .עיצולָאװער רעד
 ןייז ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא רעדַארגָארטעּפ
 עשיטסילַאיצָאס עּפורג רעד ןיא ןעוועג זיא ךילרע .ה ,טעטימָאק-וװיטוקעזקע
 ןשירָאזיװָארּפ םעד ןפַאש וצ ןסָאלשַאב גנוטַארַאב ַא ףיוא ןבָאה סָאװ ,רעוט

 ןוא :רעטעברַא ןופ טַאו ןיא .טַאר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע
 -ָארטעּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןטערטרַאפ ןבָאה ןטַאגעלעד:ןטַאדלָאס

 -ויטוקעזקע ןיא ;ששטיװָארָאטנַאק רימידַאלוו ןוא יקסװַאלסַאז דוד דַארג
 ךילרע קירנעה -- דנוב ןופ .ק ,צ ןופ רעייטשרָאפ יו ,טַאר ןופ טעטימָאק

 -רַאפ ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,רעטעּפש געט עכעלטע טימ .סעפַאר השמ ןוא
 ,רעביל קרַאמ וויטוקעזקע ןיא ןײרַא ןסעפַאר ןופ טרָא ןפיוא זיא ,גנוקיש
 רעוט עשידנוב יד .,לָאר עקיגנַאר-טשרע ןַא טליּפשעג טרָאד טָאה רעכלעוו

 רעדַארגָארטעּפ םעד ןריזינַאגרָא םייב עטסוויטקַא יד ןשיװצ ןעוועג ןענייז
 "ילָאּפ ןיא טרָא-לַארטנעצ ַא ןעמונרַאפ טייצ ערעגנעל ַא טָאה סָאװ ,טעוװָאס

 ןופ ָארויב ןיא ןיײרַא ךיוא ןענייז ךילרע ןוא רעביל .,דנַאל ןופ ןבעל ןשיט

 ,טעברַא עכעלגעט-גָאט יד ןָאטעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-וװיטוקעזקע

 דלַאב ןבָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ רעדילגטימ עטיירפַאב יד
 קרַאמ ןרָאװעג זיא רעציזרָאפ .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רעדיוו

 עיצולָאװער רעד ןופ ךורבסיוא םייב .סעפַאר השמ רַאטערקעס ןוא רעביל
 טַאהעג ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעדנַא עלַא יו ױזַא ,דנוב רעד טָאה

 ןרָאי יד ןיא ןבילבעג ךָאנ זיא'ס סָאװ .,סעיצַאזינַאגרָא עװויטקַא קינייוװ רָאג
 סעיצַאזיליבָאמ יד .טרעטשעצ המחלמ יד טָאה ,סעיסערּפער ןוא עיצקַאער ןופ
 -לטימ וליפַא רָאנ ,ערעגניי יד זיולב טשינ רעטילימ םוצ ןעמונעגוצ ןבָאה

 טעטכינרַאפ ןבָאה םישוריג יד ןוא סעיצַארעּפָא-סגירק יד .רענעמ עקירָאי
 ןופ רָארעט רעלַאמרָאנ רעד ןָאטעג ןיוש טָאה טשער יד .םיבושי עשידיי ליפ
 -ָאילימ-5 רעביא רעד ןופ טפלעה עץּפַאנק ַא זיא 1917 ןיא .םישזער ןשירַאצ

 -ןקָא רעד רעטנוא ןעוועג ןיוש דנַאלסור ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקינ !

 -ןקָא יד ןיא .ןעײמרַא עשירַאגנוא:ךיירטסע ןוא עשטייד יד ןופ עיצַאּפ
 ,ןערטנעצ-רעטעברַא עשידיי עטסקיטכיוו יד ןענופעג ךיז ןבָאה ןטיבעג עטריּפ
 ַא ןוא ענװָאק ,קסניּפ ,ענליוו ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ,עשרַאװ יוװ

 רעביא רעטרע רעטרעדנוה ןיא ןעוועג ןענייז ןטסידנוב רעבָא .ערעדנַא ייר

 ןייש ַא טָאה טייהיירפ ןופ ןוז יד רָאנ יוװ ןוא ,דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 ןעיוב ןטערטעגוצ ןוא דנוב ןופ ןָאפ יד טלקיװעגרעדנַאנַאפ ייז ןבָאה ,ןָאטעג
 -רַאפ קרַאטש ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עטלַא יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עיינ
 ,טרעטיירב

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא ץענ ַא טימ ןרָאװעג טקעדַאב דנַאלסור זיא ךיג רָאג
 ןיא .בשומה-םוחת ןטלַא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא זיולב טשינ .דונוב
 ןייק טַאהעג טשינ רעירפ ןבָאה ןדיי ואוו ,דנַאלסור ףיט ןופ סעינרעבוג יד
 ,םיצוביק עשידיי ערעסערג ןוא ערענעלק ןעוועג טציא ןענייז ,טכערניואוו
 ,ןטנָארפ-גירק ןוא ןצענערג-ברעמ יד ייב ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ ןדיי יד
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 ףיוא טצעזַאב ןעמ טָאה ,ןבירטרַאפ ןבָאה ןרידנַאמָאק-ײמרַא עשיסור יד סָאװ

 ןדיי יבגל קיטילָאּפ רעקידתועשר ןייז טימ .דרע "רענעטָאברַאפ, רעד

 טשינ טָאה סָאװ ,טנַאװ-ָאטעג יד ןכָארבעצ ןײלַא םישזער רעשירַאצ רעד טָאה

 רעבָא ,טכַאװשעגּפָא קרַאטש ,דנַאל ןרעביא ןטיײרּפשסיױא ךיז ןדיי טזָאלעג

 -עגפיוא שינערעקרעביא רעד ךָאנ ךיילג טָאה רע ןוא ןעוועג זיא דנוב רעד

 ,טפַארק רעלופ טימ טבעל

 ןרָאי ךס ַא; :ןיבור .י רעוט רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו

 בצמ ןרעװש ַא ןיא .עיצקַאער ןופ טכַאנ ערעטצניפ יד ןגיוצעג ךיז טָאה

 ,תונברק ןוא ןעגנוגנערטשנָא עכעלביילגמוא ןופ זיירּפ ןרַאפ ,ךנוב רעד טָאה

 -ײטרַאּפ ןופ םידָאפ םענעסירעגרעביא-טשינ םעד ןטלַאהוצנייא טימַאב ךיז

 ןופ עיצולָאװער-רַאורבעפ רעד זיב ןגיוצרעד םידָאפ םעד טָאה רע .,ןבעל
 עשידיי יד טּפַאכעגפיוא םידָאפ םעד ןבָאה שינערעקרעביא רעד ךָאנ ןוא ,7

 -- םוחת םעיינ ןופ טעטש עלַא ןיא ,דנַאלסור ןופ ןקע עלַא ןיא רעטעברַא

 עשידיי יד ןבָאה םוטעמוא .סעדָא זיב ַאדגָאלָאװ ןופ ,ריביס זיב קסנימ ןופ

 -עג ךיז ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ףור ןפיוא טריגַאער וויטקַא רעטעברַא

 ,(+ ?טַאירַאטעלָארּפ ןקידנפמעק ןופ ןעייר יד ןיא טלעטש

 ,סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןעיוב ןטָארטעגוצ ךיילג ןענַייז ןטסידנוב יד םגה

 ןקעופיוא טנעקעג טָאה'מ זיב טייצ עסיוועג א ןעמונעג ןגעווטסעדנופ טָאה

 עיצולָאװער רעד ןופ דרַאגנַאװַא ןשיווצ .םלוע ןטיירב םעד ןרעטנומפיוא ןוא

 12 םעד .ךלהמ ַא ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ םלוע ןטיירב םעד ןוא

 עלַאינרעבוג ַא ןעמוקעגרָאפ קסבעטיוו ןיא זיא 1917 יַאמ (26) 13 ןוא (25)

 ןבָאה סָאװ ,רעטרע 8 ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג ןענייז'ס .דנוב ןופ ץנערעפנָאק

 טלייצרעד ןבָאה ןטַאגעלעד יד; .רעטעברַא עטריזינַאגרָא 2,000 ןטערטרַאפ

 יד ןפָארטעג טָאה עיצולָאװער יד ןעגנוגנידַאב עכעלגעממוא ערעסָאװ ייב

 ןגײלקעװַא טזומעג ןבָאה ןעײטרַאּפ יד עיגרענע ןוא תוחוכ לפיוו ,ץניוװַארּפ

  ,טייקיטליגכיילג ןוא עיטַאּפַא יד ןעמוקוצייב ףיוא לטעטש םעניילק םניא

 טָאה ןטכירַאב עכעלנע .('"הביבס רעשידיי רעד ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ

 ,ןטנגעג ערעדנַא ןופ ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר עשידנוב יד ףיוא טרעהעג ךיוא ןעמ

 -גײרַא םלוע םעד זייווכעלסיב ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ןפורעג טָאה דנוב רעד

 ,ןשינעעשעג יד ןיא ןגיוצעג

 ןוא ןפַאש םייב עטסוװיטקַא עמַאס יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז ןטסידנוב יד

 יד ןליפַא -- רעטרע ליפ ןיא .ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןעיוב

 םייב טייצ רעטשרע רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא יוזא .עקיצנייא ןוא עטשרע

 טשינ טעמכ רעירפ ןבָאה טָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןעיוב ןוא ןפַאש

 -- עסערּפ עשידנוב ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא ךיוא טָאה'ס .טריטסיזקע

 | .עקיטרָא ןַא ןוא עלַארטנעצ ַא
 ןעניישרעד ןבױהעגנָא דַארגָארטעּפ ןיא טָאה 1917 ץרעמ (21) 8 םעד

 רעטשרע רעד .עמיטשע רעטײברַא יד -- דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד

 ןרָאװעג טקישעצ זיא ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזוט 75 ןיא ןענישרעד זיא רעמונ
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 -רַאפ ךיז טָאה יירעקורד יד ןלעטשפיוא ןטימ .ךעלטעטש ןוא טעטש 78 ןיא
 ןופ רעקינכעט ןוא רעצעז א ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,ןיקבַאר רסיא ןעמונ

 טציא .עמיטש-רעטייברַא יד ןַאגרָא-לַארטנעצ ןשידנוב ןלַאגעלמוא ןקילָאמַא

 טרעטשעגמוא יירפ ןוא דרע רעד רעטנוא ןופ סױרַא עמיטשש-רעטייברַא יד זיא
 יד טָאה רעמונ ןטשרע ןיא ! עיצולָאושר יד ןבעל לָאז :ןעירשעגסיוא

 רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא רעטקַארַאכ ןפיוא קילב ריא טרילומרָאפ עיצקַאדער
 : טגָאזעג טָאה יז .עיצולָאװער

 גנונדרָא יד ןפרָאװעגּפָארַא ןעמ טָאה ּפַאלק םענעדישטנַא ןייא טימ;

 יד ,ןעמָארגָאּפ עקידנעטש ןופ גנונדרָא יד ,ןטַאט-טלַאװג עטריזינַאגרָא ןופ

 ןוא רקש ןופ הקיני ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,גנונדרָא עקיצומש ,עכעלדנעש
 טינ ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאה עיצולָאװער עשיסור עסיורג יד .גנושלעפ

 ףיוא ךיז טנפע עטכישעג-טלעוו רעד ןיא ןוא .עטכישעג-טלעוו רעד ןיא
 עיצולָאװער ַא ,עיטַארקָאמעד רעד ןופ עיצולָאװער יד זיא סָאד ,טַאלב יינ ַא
 -- דלעה טּפיוה ריא ןוא ,טַאירַאטעלָארּפ רעד זיא רעריא רעריפ רעד סָאװ
 ...רעטײברַא ןוא םירעיופ ןופ ײמרַא יד ,קלָאפ עטנפָאוװַאב סָאד

 -סקלָאפ ןוא עשירַאטעלָארּפ ַא ןיא עיצולָאװער עשיסור עסיורג יד;
 -מיא ןקידמערוטש ןייז ןיא , ..?ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה יז .עיצולָאװער
 ןטכיש עלַא טעמכ ךיז טימ טּפעלשענטימ טַאירַאטעלַארּפ רעד טָאה טעּפ
 -ָאװער עלַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג זיא עיצולָאװער עשיסור יד ןוא ,קלָאפ ןופ
 זיא ןעמרָאפ עשירַאטעלָארּפ עריא טימ עיצולָאוװער רעזנוא רָאנ; ..עיצול
 זער יעשיטילַאּפ ַא זיא סָאד ,טלַאהניא ריא ךָאנ עשירַאטעלַארּפ ןייק טינ
 -ּפָארַא ליוו סָאוװ ,עיצולָאװער ַא ןיא סָאד .עלַאיצָאס ןייק טינ ןוא עיצולָאוװ
 יד טינ ןוא לעדַא ןשיצירּפ ןופ גנונדרָא יד ,גנונזרַא עשיטילָאּפ יד ןפרַאוו
 ,קידנעטשבלעז ךיז טריזינַאגרָא טַאירַאטעלַארּפ רעד .גנונדרָא עזַאושזרוב

 ענייז רע טצענערגַאב טנייה ףיוא רָאנ ,ןוחצנ ןלַאמיסקַאמ ַא וצ טבערטש רע
 ,(* ?ןליוו ןטוג ןטימ ןוא קיגיזטסואווַאב ,הליחתכל ןבַאגפיוא

 ,טעווָאס רעדַארגָארטעּפ ןופ גנולעטש עלעיציפָא יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד
 ,ס) ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס ןוא (סעקיוועשנעמ) ןטַארקַָאמעד-לַאיצָאס יד ואוו

 טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןופ רעציזרָאפ רעד) טייחרעמ ַא טעדליבעג ןבָאה (.ר

 רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,עזדיאעכשט .ג ןעוועג זיא
 .(עמוד-הכולמ רעטרעפ רעד ןיא עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לָאיצָאס

 -ַָארטעּפ ןופ קיטילָאּפ יד זיא עיצולָאװער רעד ןופ רָאירעּפ ןטשרע ןיא

 ,גנוריגער רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב טשינ ןילַא :אזַא ןעוועג טעוװָאס רעדַארג
 ןעגנורעדָאפ ריא ןלעטש ,גנוריגער עשירָאזיװַארּפ יד ןציטשרעטנוא רָאנ
 ךיוא ךיז טָאה טקנוּפדנַאטש םעד ייב .טייקיטעט ריא ףיוא ןבעג גנוטכַא ןוא
 :טעדנירגַאב ןוא טרילומרָאפ ױזַא סע טָאה רע .דנוב רעד ןטלַאהעג

 םעד םשל ןוא ,דנַאל ןיא טייהרעדנימ ַא רָאנ זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד,

 ונוריגער יד ןענעקרענָא טזומעג רע טָאה עיצולָאװער רעד ןופ גלָאפרעד
 עג פוטש ַא ךיוא יז טָאה עיצולָאװער יד .עיזַאושזרוב רעלַארעביל רעד ןופ
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 -טנַא קלָאפ ןטימ יז טייג ,יז טביירט םָארטש רעד זַא ,רעטציא .סיורָאפ ןָאט

 רעבָא ,רעטנוא יז טלַאה טַאירַאטעלָארּפ רעד .גנונדרָא רעטלַא רעד ןגעק

 ערעזנוא טינ זַא ,ןסייוו רימ; ..."ןריא טירט ןדעי ףיוא גנוטכַא ףרַאש טיג רע
 ןופ ןטייקירעװש יד ןסייו רימ ,גנוריגער רעד ןופ שארב ןעייטש ןשטנעמ

 דחּפ רעייז ,ןסַאמסקלָאפ יד רַאפ ארומ רעייז ,ןשטנעמ (גנוריגער) עקיזָאד יד

 רימ רעבָא ,טייקיטעט רעדענָאיצולַאװער רַאפ ,ןעגנוטערטסױרַא ענעפָא רַאפ
 "יז טריפ עיצולָאװער יד רָאנ ,עיצולָאװער יד ןריפ ייז טינ זַא ,ךיוא ןסייוו
 עיצולָאװער רעד ןיא ןוא ,טעוועדנופעגנייא טינ ןצנַאגניא ךָאנ זיא טייהיירפ יד;
 יד ןעמוקעג ץונוצ טציא טלָאװ גנוטלַאּפש ַא .תודחַא ךָאנ ןעמ ףרַאדַאב
 רימ ןרָאט רעבירעד : םישזער ןטלַא ןופ ןוא עיכרַאנָאמ רעד ןופ רעגנעהנָא
 רַאפרעד .ןעניגרַאפ טינ ןפוא-םושב גנוטלַאּפש ַא ןופ סוסקול םעד ךיז
 "רוב רעלַארעביל רעד ןופ גנוריגער יד ןציטש וצ קיטיינ רַאפ רימ ןטלַאה
 רעד, .,"רוטַאנ ריא רָאלק ןעעז רימ שטָאכ ,יז ןענעק רימ שטָאכ ,עיזַאושז
 ןליוו ןטוג ןטימ ריא טָאה רע ,גנוריגער יד טנעקרענָא טָאה טַאירַאטעלָארּפ

 -ּפָא טינ ךיז רע טָאה טכַאמ ףױא טכער םנופ רעבָא ,טכַאמ יד ןבעגעגרעביא
 ,(* ?טגָאזעג

 -פיוא עקידנעגנירד יד ןענַאטשעג דנוב ןרַאפ זיא ,ײטרַאּפ עשידיי ַא יו
 ףכית ןלָאז ןצעזעג עשידיי-יטנַא יד זַא ,ןגרָאז --- ןגיײלּפָא םוצ טשינ -- עבַאג
 יד .טקיטכערַאבכיײלג קידנעטשלופ ןרעוו ןלָאז ןדיי ןוא ןרעװ טפַאשענּפָא

 -רעטעברַא רעדַארגָארטעּפ ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ
 רעד סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא זַא ,טריפעגכרוד ןבָאה טַאר-ןטַאדלָאס ןוא
 -ַאפ ַא ןייז ךיוא לָאז ,גנוריגער רעקילייוטייצ רעד טלעטשעג טָאה טעוװָאס
 עיינ יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ גנורעד

 טפַאשעּפָא טָאה סָאװ ,טערקעד ַא ןבעגעגסױרַא דלַאב עקַאט טָאה גנוריגער
 ,' רעגריב עלַא יו טכער עכיילג ןדיי יד ןבעגעג ןוא ןצעזעג עשידיידיטנַא עלַא

 םניא, :ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה םעד ןעוו

 רעד ןלַאפעג זיא ,עיצולָאװער עשיסור עטייווצ יד טגיזעג טָאה סע ןעוו ,גָאט

 ,ןעגנוצענערגַאב-ןדנַאטש ןוא עזעיגילער ,עלַאנָאיצַאנ עלַא יד ןופ ןינב רעצנַאג
 -טייצ יד ,טכַאמ עשירַאצ עטלַא יד טיובעגפיוא קיצנוק ױזַא טָאה'ס עכלעוז
 טייקיטעט ריא ןיא זַא ,טעטכילפרַאפ ךעלטנפע ךיז טָאה גנוריגער עקילייוו
 סע זַא ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ םעד ןריפכרוד יז טעוו
 ןלעוװ עלַא זַא ,ןטייווצ ןוא רעגריב ןייא ןשיוװצ דיישרעטנוא ןייק ןייז טינ טעוװ

 ...ץעזעג ןֹרַאפ ךיילג ןייז

 ןַא זיא סָאד -- סעיצַאנ עלַא ןופ גנוקיטכערַאבכײלג עקידנעטשלופ יד;

 ךָאד; ..."גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ געוו ןפיוא ּפַאטע רעכעלדיײמרַאפמוא
 .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןצנַאגניא ןרעו טרעפטנערַאפ טינ םעד טימ ךָאנ טעוו

 טגנַאלרַאפ טײקיטרַאנגיײא רעלַאנָאיצַאנ ריא ןיא טנעקרענָא ,טקיטכערַאבכיײלג
 -טנַא עיירפ יד זַא ,עפורג עלַאנָאיצַאנ עדעי ןעגנַאלרַאפ וצ טכער טָאה ןוא
 יז ,גנורעטש ןייק ןענעגעגַאב טינ לָאז קלָאפ ןופ רוטלוק רעד ןופ גנולקיוו
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 -ַאלימיסַא רעקיטלַאװעגרעביא ,רעכעלרעסיוא רעד ןופ טרעכיזעג ןייז לָאז
 -נשרעה יד ןופ ןסַאלק עקידנשרעה יד טּפָא ךיז ןצונַאב סע רעכלעוו טימ ,עיצ

 -לוק-לַאנָאיצַאנא ןופ גנורעדָאפ יד טקורעגסױרַא טרעו סע .?סעיצַאנ עקיד

 טרּפ םעד ןיא --- ןטייחרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עלַא רַאפ עימָאנָאטױא רעלערוט

 ,(= ?ץיצַאנ רעשידיי רעד רַאפ ךיוא

 רעדַארגָארטעּפ ןופ טעטימָאק-וויטוקעזקע ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד

 -טימ עקירעהעג יד ןרעוו ןעמונעגנָא ןלָאז'ס זַא ,טגרָאזעג ךיוא ןבָאה טעוװַאס

 ,( עיצַאטיגַא-םָארנָאּפ רעד טימ ףמַאק ןיא ןעל
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 דנב ןופ ץנערעפנָאק עט-10 יד 2

 יב יװ רעכיג .טיובעגפיוא ךיז לענש ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 .סעיצַאזינַאגרָא ץענ ַא ןענַאטשטנַא זיא ןעגנוריּפורג ערענָאיצולָאװער ערעדנַא

 ןוא ערענָאיצולָאװער יד ןופ רעטשרע רעד ןעוועג דנוב רעד זיא םעד תמחמ
 -ַאטנעזערּפער ַא ןפור וצ חוכב ןעוועג זיא סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 לירּפַא 19 -- 14 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז ,ץנערעפנָאק עוויט

 ץנערעפנָאק עטנעצ יד ייר רעד טיול ןעוועג זיא ןוא דַארגָארטעּפ ןיא 7

 .דנוב ןופ
 ןעוועג ןענייז דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנַאק עקידרעירפ עלַא

 סָאד ,דנַאלסױא ןיא רעדָא אפוג דנַאלסור ןיא ןטלַאהעגּפָא ,עוװיטַאריּפסנַאק
 -- דנַאלסור יירפ ַא ןיא ץנערעפנָאק עשידנוב ענעפָא עטשרע יד ןעוועג זיא
 ןטילעג ,טפמעקעג ןבָאה תורוד ןכלעוו רַאפ ,לַאעדיא ןַא ןוא גנובערטש ַא

 עקידבוט-םוי עלעיצעּפס ַא טשרעהעג רעבירעד טָאה'ס .תונברק ןלַאפעג ןוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח ןוא טניירפ עטלַא .םוקנעמַאזוצ םעד ףיוא גנומיטש
 ךיוא טָאה'ס ,ןפָארטעג רעדיוו ךיז ָאד ןבָאה ,גנַאל ןרָאי טנגעגַאב טשינ ןיוש

 יד ןופ טײקשרעדנַא יד ,עיצַאוטיס רעיינ רעד ןופ קיטַאמעט יד טּפַאכרַאפ

 ,ןריפוצסיוא ןעמוקסיוא טעוװ םענייא ןדעי סָאװ ,לָאר רעד ןופ ןוא ןבַאגפיוא
 ןטַאגעלעד עלַא ןבָאה םזיױויטַאגענ ןלענָאיציזָאּפָא וצ רעירפ ןופ טניואוועגוצ
 ןוא רעיוב ןיא ןעלדנַאוװרַאפ וצ ךיז ןעמוקסיוא ייז טעוו טציא זַא ,טסואוועג

 ,ןבעל יינ ַא ןופ רעריפ

 -גנומיטשַאב טימ 62 -- ןטַאגעלעד 83 ןעוועג ןענייז ץנערעפנַאק רעד ףיוא

 ןענייז טכער-םיטש טימ ןטַאגעלעד יד .טכער-גנוטַארַאב טימ 20 ןוא טכער
 ניו .א ,(ןידוי) טַאטשנעזיײא יַאסיא -- טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ :ןעוועג
 -רע יד ןופ .,סעפַאר השמ ,ךילרע קירנעה ,רעביל קרַאמ ,(לאימחר) ןייטש

 עינעשז --- קסנימ .ןיקוויר .ש ,ןיקטָאנ השמ ,ןיקווַארַאק .א --- קסבעטיוו :רעט

 ינעגוועי) גרובזניג ןועמש -- וועיק .םימואת קחצי .רד ,קַאינָאק ,שטיוורוה
 ,ןייטשרענאק .י ,גרעבנעזייר .מ --- װָאקרַאכ .ןיוועל לקנַאי ,קושז .א ,(רעסיג

 ינאפ ,ךיירנייוו סקַאמ ,םולבנעסייו יאמש -- דַארגָארטעּפ .רעשטירזימ .א
 -ַאז רעדנַאסקעלַא ,גרובזניג .א ,ןַאמקילייה היבוט -- עװקסָאמ .גרעבנערינ
 ןַאמשופ .א ,זערבדָאּפ .י ,ןיּפשא םירפא :װַאלסָאנירעטַאקעי .וועיראטָאל
 .מ ,גרעבנערינ .י -- וועשטידרעב .ןישזערעמ .א ,עירול שריה --- סעדָא

 -רעטשרעב ןופ ָארויב-לַארטנעצ ,װָארעזװעי יכדרמ -- קצולס .ָאקלערַָאּפ

 -- לעמָאה .דיװכָאי עקכַאנ -- קסיױרבָאב .ָאביל .ג ,וועיאלעיב .מ --- ןייארַאפ

 -דירפ .א ,שטיוװָאניבַאר .ח -- גושטנעמערק .אניקיטירּפ הניד ,ןייטשנייוו .א
 -רָא .עפָאי .נ --- וועליהָאמ .ןיסיק .א ,ןאהאק ,ז --- דָארָאגָאװָאנ-ינשזינ ,ןַאמ
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 ,פ -- לעוװענ ,יקסלָאּפָאגלָאד קודצ --- קָאדָארָאה .קינטסרעשָאּפ .ש -- עש
 -ַָאטישז .סעדָאה קיווייל -- קסנעלָאמס .וואלסערב .ש -- קצָאלָאּפ .ןיקייּפ

 ןישקָאל ,ס -- טומכאב .ןיקרָאס .א --- לָאּפוװיראמ .רעטכעש .ש -- רימ
 -סָאר .יקסנַאימָאלָאס ,י --- לָאּפָארעפמיס .סעקלוק .ל -- קסווָארדנַאסקעלַא
 ,ּפ --- ווָאבמַאט .שטיווָאנעשרעג .ח --- ןַאזַאק ,ץנימ .מ --- ןָאד םייב ווָאט
 קסמָאט ,יקסווָאנאריימ .א --- וקַאב .גרובזניג .ל -- עראמאס .יקצעוועזעמ

 ,דמלמ .ב -- רוָאטַארַאס .ןיטשנעװעל .י -- קסװעיַאלָאקינ'ָאוװָאנ ןוא

 -יירט --- קסדָארָאגָאב ,לערעּפ -- קסוװָאקסאמ-דָאװָאנ .רעטסנייפ ,פ --- ַאפוא
 ןטַאגעלעד .יקסוװָאּפַאשט -- ענוװָאר .שטיװָארעשָא --- שזעינָארָאװ .סיוו
 ,טעטש 37 ןופ ןעמוקעג ןענייז

 -ָאטנַאק רימידַאלוװ ,יקסוװַאלסַאז דוד : ןעוועג ןענייז טכער-גנוטַארַאב טימ
 -לַאה .מ ,(עדירפ) טיוועל עזָאר ,ןיקמורפ סירָאב ,לַאטנעזָאר ענַא ,שטיווָאר

 .ץינשזריק .א ,(ונל) יקסנַאשזָאג לאומש ,יקסירעמעשט רעדנַאסקעלַא ,ןירעּפ

 לארשי ,(קסבעטיוו) ןָאטנָארַא ירָאגירג ,(לָאירָא) ןאהאק .ע ,(ארזעק ןעזָאר .מ

 -לָאג .ש ,שטיװעלַאצ לצנעב ,(וװָאקרַאכ) סקופ הרש ,ןיקמעט .י ,ןוסָא .ל ,ןוקָא
 ןטַאגעלעד יד ןשיוװצ ,(טומכַאב) ץישּפיל ,(לװַאלסָארַאי שטיוװָאלָאװ ,ןיד

 ,רעוט עיינ יא ,עטלַא יא ןעוועג ןענייז

 ,רעביל .מ ןוא ןייטשנייוו .א סעדער טימ טנפעעג ןבָאה ץנערעפנָאק יד
 -גנונפע ןייז ןיא טָאה רעביל ,ןטַאגעלעד יד טסירגַאב טָאה רעטשרע רעד
 ךָאנ גנוגעװַאב רערענָאיצולַאװער רעד ןופ לַאפעצ םעד טרעדלישעג עדער
 "וצנייא ןעגנולעג זיא םעד ףיױא טקוקעג טשינ .עיצולָאװער רעטשרע רעד

 לַאפעצ ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןיא .,סַאלק-רעטעברַא ןופ עיגרענע יד ןטלַאה
 םס רעד ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןרעק םעד ןעװעטַארוצּפָא ןבעגעגנייא ךיז טָאה
 טשינ םיא טָאה ןעגנומיטש עכעלדעש ערעדנַא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןופ

 ,דנוב םעד טעװעטַארעג טָאה ןרעק רעקיזָאד רעד .ןסערפעצ
 ענעדישרַאפ ןופ ןעגנוסירגַאב ליפ טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 רעייטשרָאפ טסירגַאב ךיוא ןבָאה'ס .דנַאלסור ןיא ןעיײטרַאּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 -עג ,(דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ) דנַאלסיוא ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ
 .ךילרע .ה טָאה טסעג עשידנעלסיוא יד טרעפטנע

 :.ק .צ ןופ טכירַאב (1 :גנונדרָא-גָאט ַאזַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס
 -רעדיוו יד ןוא המחלמ רעד וצ גנואיצַאב יד (2 ; רעטרע יד ןופ ןטכירַאב (
 "לָאס ןוא -רעטעברַא ןופ ןטַאר יד (4 ;לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנולעטשפיוא

 -ַאב עקיטייזנגעק ערעייז ןוא גנוריגער עקילייורעד יד ,ןטַאטוּפעד-ןטַאד

 -טימ יד (6 ;גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד וצ גנוטיירגוצ יד (5 :;ןעגנואיצ
 -טסבלעז רעקיטרָא רעד ןופ גנוריזיטַארקָאמעד יד ןכעלקריוורַאפ וצ ןעל

 ;גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי רעד ןֹופ גנוכעלקריוװרַאפ יד (7 ;גנוטלַאװרַאפ
 -ױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןוא דנַאלסור ןיא ענַארפ עלַאנָאיצַאנ יד (8

 -ַאטיױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןכעלקריװרַאפ וצ ןעלטימ יד (9 ; עימָאנָאט

 ;ןּפורג ןוא ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד עשידיי יד וצ גנואיצַאב יד (10 :עימָאנ
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 רעט1 רעד (12 ;ײטרַאּפ יד ןריזינַאגרָא ןופ טרּפ ןיא ןבַאגפיוא ערעזנוא 1

 יָאָאק ןוא עלענָאיסעּפָארּפ (14 ;גָאט-טעברַא רעקידהעש-8 רעד (12 ;יַאמ

 .סגדישרַאפ (15 ;גנוגעװַאב עוויטַארעּפ

 ןָאטעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,דליב רָאלק ַא ןבעגעג ןבָאה ןטכירַאב יד

 טעלעקש רעד .עיצולָאװער רעד ןופ גיז םעד ךָאנ ןכָאװ עטלייצעג יד ךשמב

 יד ןיא דלַאב ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא עיצַאזינַאגרָא רעטלַא רעד ןופ

 זיא רע .טסיײג ןרעגניי ,ןשירפ ַא טימ ןרָאװעג טבעלַאב זיא ןוא געט עטשרע

 ןַא ןריפ ןענעק וצ ידכ ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ךיילג

 טשינ סעיצַאזינַארָא עקיטרָא יד ןענייז ןטקנוּפ בור ןיא .טייקיטעט ענעּפָא

 ןײלַא ייז רָאנ ,ןשינעעשעג יד ןופ לבריוו ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיולב

 דנַאלסור ברעמ-ןופצ ןופ רעטרע לייט ןיא .טרילומיטס סעיצקַא יד ןבָאה

 -רֶא עשידנוב יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןענַאטשטנַא ןטעוװָאס יד ןענייז

 ןיא עטסוויטקַא עמַאס יד ןטסידנוב יד ןענייז טעטש ליפ ןיא .סעיצַאזינַאג
 ןופ עיצַאדיװקיל יד זיא םוחת ןשידיי ןופ רעטרע לָאצ ַא ןיא .ןטעװָאס יד

 .דנוב ןכרוד רקיעב ןרָאװעג טריפעגכרוד םישזער ןשירַאצ ןטלַא

 -כרוד ןזיוװַאב טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה געט עטשרע יד ןיא דלַאב
 טָאה דנוב ןופ גַאלשרָאפ םעד טול :ןטקַא עשיטילָאּפ עקיטכיוו 2 ןריפוצ

 טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא ןופ ןעגנורעדָאפ עטעברַאעגסיױא יד ןיא ןעמ

 ןגעו טקנוּפ םעד טלעטשעגניײרַא ךיוא גנוריגער רעקילייוטייצ רעד וצ
 ךיז טָאה .ק .צ רעד :ןעגנוצענערגַאב עזעיגילער ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןפַאשּפָא

 רעד ןגעו גנוזייוונָא ןַא טימ גנוריגער רעקילייוװטייצ רעד וצ טדנעוװעג ךיוא
 יד ןופ גנוקיטכערַאבכײלג ןריפוצניא טערקעד ַא ןבעגוצסױרַא טייקיטיינ
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ ןכַארּפש

 -רעטעברַא .ד .ס רעשידנעלניפ רעד ןופ .ק .צ םוצ טדנעוועג ךיז טָאה דנוב
 ןפַאשּפָא ךיילג ןגעוו םייס ןשידנעלניפ ןופ עיצקַארפ .ד .ס רעד וצ ןוא ײטרַאּפ
 -טנע ןַא ןעמוקעג דלַאב זיא'ס .דנַאלניפ ןיא ןדיי יד ןופ טיײקיזָאלטכער יד

 ,טפַאשענּפָא טרעוו טייקיזָאלטכער יד זַא ,רעפ
 המחלמ יד ןקידנערַאפ ןגעװ עגַארפ יד טרירעפער טָאה רעביל קרַאמ

 ןינע ןַא --- לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןלעטשפיוא קירוצ ןוא
 טרפב ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עלַא ןיא ףרַאש ןענַאטשעג זיא סָאװ

 סָאד :ןעװעג זיא טַארעּפער ןייז ןופ קנַאדעג-טנורג רעד .דנַאלסור ןיא
 קיטייצכיילג .עיצולָאװער יד הנכס ןיא טלעטש המחלמ יד רעטייוו ןריפ
 -סור עיירפ סָאד ןקידיײטרַאפ וצ ףיוא דנַאל ןופ תוחוכ יד ןריזינַאגרָא ןעמ זומ
 ,םזילַאירעּפמיא ןוא םזירַאטילימ ןשטייד ןופ ןברק ַא ןרעוו ןעק סָאװ ,דנַאל

 םעד .(לאימחר) ןייטשנייו ןרהא טקידייטרַאפ טָאה גנולעטש עטייווצ ַא
 ןוא ןשימייה ןגעק ףמַאק ןיא ןעזעג רע טָאה עבַאנפיוא רעד ןופ טקנוּפרעװש
 יּפלכ גנוקידיײטרַאפ רעד ןופ עבַאגפיוא יד .םזילַאירעּפמיא ןשידנעלסיוא
 רענָאיצולָאװער ַא טשינ ןוא עיצולָאװער רעדנעלסור יד ןציש זיא ץוח

 ,דנַאלסור
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 ןקידייטרַאפ ןופ טייקידנעװוטיונ יד טריטנעצקַא רעמ טָאה רעביל ביוא
 ןופ טייקכעלגנירד יד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ןייטשנייו טָאה ,דנַאל סָאד

 "רַאפ רַאפ ןעוועג זיא ןייטשנייו ךיוא ,לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןלעטשפיוא

 -ַאב ןָא גנוקידייטרַאפ ַא ןייז טשינ ףרַאד סָאד רעבָא ,דנַאל סָאד ןקידייט
 ,ןעגנוגניד

 ןבָאה ,עיסוקסיד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאגעלעד יד

 גנומיטש יד זַא ,ןזיוועגנָא ןבָאה ייז .ןסנַאוינ ענעדישרַאפ טגנערבעגסױרַא
 טָאה רעירפ ביוא ,ןטיבעג לַאקידַאר ךיז טָאה המחלמ רעד יבגל ןדיי יד ייב

 ךָאנ זיא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ הלּפמ יד ןעז וצ קשח רעד טרינימָאד ייז ייב

 ןעמענ וצ לײטנָא טייקטיירג ַא ןוא ןליוו ַא ייז ייב ןַארַאפ עיצולָאװער רעד
 ןרַאפ זַא ,טנָאטַאב ןבָאה ןטנַאטוקסיד יד .אנוש ןכעלרעסיוא ןגעק ףמַאק ןיא
 יד רָאנ ,ןעגנומיטש ערעדנַא רעדָא יד קידנבעגסָאמ ןייז טשינ ןפרַאד דנוב

 ,עיצולָאװער רעד ןופ ןסערעטניא יד ןוא ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס

 -דנַאטש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ טייהרעמ יד
 ,טַארעּפער סרעביל ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג .זיא סָאװ ,טקנוֿפ

 רעד ןוא טַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ןשיוצ גנואיצַאב רעד ןגעוו
 טשינ זיא לעיּפיצנירּפ ,סעפַאר ןוא ךילרע ,רעביל טרירעפער ןבָאה גנוריגער
 ַא ןעוועג רעכיג זיא'ס -- ןעגנולעטש ערעייז ןיא דישרעטנוא ןייק ןעוועג

 זַא ,ןעוועג םיכסמ ןבָאה ןטַאגעלעד ןוא ןטנערעפער עלַא ,ןסנַאוינ ןיא קוליח
 עפרַאש רעמ .הכולמ עשיטַארקָאמעדיזַאושזרוב ַא ןפַאש ןופ עכָאּפע ןַא זיא'ס

 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד יצ עגַארפ רעד ןיא ןעוועג ןענייז תועד-יקולח
 ךילרע ןוא רעביל .גנוריגער רעקילייװטיײצ רעד ןיא ןעמענ לייטנָא ןפרַאד
 -סױרַא רקיעב טָאה רעביל .רַאפ ןעוועג זיא סעּפַאר .ןגעק ןעוועג ןענייז
 ךיז ףיוא ןעמענ טשינ ןעק עיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד זַא ,ןוויטָאמ טכַארבעג

 רעד ןיא גנוריגער רעד ןופ טייקיטעט רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד
 -ץֹּפָא טָאה ךילרע .עיצולָאװער רעד ןופ גנַאג ןיא קיטילָאּפ רעכעלרעניא
 גנוריגער יד :קיטילָאּפ רעשידנעלסיוא רעד ןופ ןוויטָאמ טימ רקיעב טריר
 ןצנעדנעט עשיטסינָאיסקענַא עטלַא יד טבעלעגסיוא טשינ ךָאנ טָאה

 -ייז גנוריגער רעד ןיא ליײטנָא ןופ רעגנעהנָא ערעדנַא יד ןוא סעפַאר
 עקרַאטש ַא ןרעוו ןעק גנוריגער יד זַא ,החנה רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענ

 ןיא ןיײגנײרַא ןזומ רעבירעד -- תוחוכ ערענָאיצולָאװער-יטנַא רַאפ עיציזָאּפ
 -ָאמעד ןעמ טעװ םעד טימ .רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעייטשרָאפ ריא
 : ,גנוריגער יד ןריזיטַארק

 טָאה ענעטלַאהעגּפָא 8 ייב ןוא 19 ןגעק ןעמיטש 29 ןופ טייהרעמ ַא טימ
 רעד ןיא ןטסילַאיצָאס ןופ לייטנָא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ץנערעפנָאק יד
 "דנַאל יד ןופ לגילפ ןעמערטסקע ןגעק יא ןעוועג זיא טייחרעמ יד .גנוריגער
 ןייז טַאהעג טָאה סָאװ ,סקניל ןופ םזימערטסקע םעד ןגעק יא ,רעקידייטרַאפ
 ,םזיוװעשלָאב ןיא קורדסיוא

 היבוט טרירעפער ןבָאה עימָאנָאטיױא . רעלערוטלוק- לַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו
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 עשיטערָאעט ַא ןבעגעג ןבָאה עדייב .(רעסיג) גרובזניג ןועמש ןוא ןַאמקילייה

 ,גנודנירגַאב

 ענייא .ןעגנומערטש ייווצ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה עיסוקסיד רעד ןיא

 ייוא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד ןופ קהבומ ןמיס רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 יד ןעמענמורַא ףרַאד עימָאנָאטױא יד זַא -- עטייווצ יד ; שידיי זיא עימָאנָאט

 קיגנעהּפָאמוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט-רוטלוק עצנַאג

 זַא ,טריטנעמוגרַא ןבָאה טקנוּפדנַאטש ןטשרע ןופ רעגנעהנָא יד .ךַארּפש ןופ

 ןוא -- שידיי ןיא זיולב ךעלגעמ זיא ןסַאמ יד ןופ טייקיטעט-רוטלוק יד

 םעד ףױא .שידיי זיא רעגייטש-סנבעל ןלַאנָאיצַאנ ןופ דוסי-טנורג רעד

 ןיא עקַאט ךיז ןצונַאב ןסַאמ יד ,תמא :טרעפטנעעג דצ רעטייווצ רעד טָאה

 טרעוו שידיי טימ זַא ,תמא טשינ רעבָא זיא'ס ,שידיי טימ ןבעל-רוטלוק רעייז

 -לַאנָאיצַאנ סָאד .ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןופ טלַאהניא רעצנַאג רעד טּפעשעגסױא

 "יוא יד יוװ ױזַא .ךַארּפש ןופ ןעמַאר יד רעבירַא טזיירּפש ןבעל עלערוטלוק

 רעבירעד טשינ ןעמ ןעק ,ןטכיש עשידיי עלַא ןעמענמורַא ףרַאד עימָאנָאט

 דצ רעטייווצ רעד .ךיז ןצונַאב ןדיי ןכלעוו טימ ,ןושל םוש ןייק ןסילשסיוא

 ןרירטנעצנָאק ךיז ףרַאד עימָאנָאטױא יד זַא ,ןעועג םיכסמ ךיוא רעבָא טָאה

 ,שידיי םורַא רקיעב

 ןלעטש וצ ּפיצנירּפ םעד ןפרָאװעגּפָא ץנערעפנָאק יד טָאה טייהרעמ ַא טימ

 עימָאנַאטױא ןוא עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןשיווצ ןכייצכיילג ַא

 -רעבירַא זיא ךַארּפש ןופ עגַארפ יד .ךַארּפש טימ גנודניברַאפ ןיא זיולב

 ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא .עיצולָאזער רערעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג ןגָארטעג

 זַא ,טלעטשעגטסעפ ןרָאװעג זיא עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד

 ,רוטלוק ןופ םינינע יד ןיא עיצַאנ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפטסבלעז טניימ סָאד

 ןרעהעג ריא וצ ןעק ,עיצַאנ רעשידיי רעד וצ וצ ךיז טנכער סָאװ ,רעדעי

 -ַאב ,(ארזע) ןעזָאר רעוט ןשידנוב ןטלַא ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ,ךיוא זיא'ס

 עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ךַארּפש יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלש

 ןופ גַאלשרָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא רעבָא זיא'ס .שידיי ןייז ףרַאד

 -ָאװַאב ףרַאד'מ זַא -- (ונל) יקסנַאשזָאג ,ש --- רעוט ןשידנוב ןטלַא ןטייווצ ַא

 ייב ןטייהרעדנימ עכעלכַארּפש יד ןופ ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק יד ןענער

 ןופ לייט ןקידנכערּפשטנַא ןַא ןעמיטשַאב ןתוכרטצה ערעייז רַאפ ןוא ןדיי

 ,טעשזדוב

 טָאה עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןכעלקריוורַאפ וצ ױזַא יו

 "ורג עשיטַארקָאמעד עשידיי יד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו .סעפַאר .מ טרירעפער

 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .וועירַאטָאלָאז .א טרירעפער טָאה ןעגנוריּפ

 ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצַאס עשידיי ערעדנַא טימ ךיז ןקיניײיארַאפ זַא ,םעד

 טעװ סָאד ביוא .םַארגָארּפ ןשידנוב ןופ דוסי ןפיוא זיולב ךעלגעמ ןייז טעוו

 .לֵאפ וצ לַאפ ןופ ןקידנעטשרַאפ ךיז ןעמ לָאז ,ךעלגעמ ןייז טשינ

 .עסייה ץנַאג ןעוועג לָאמליײט ןענייז ןטַארעּפער עלַא םורַא ןטַאבעד יד

 ףוסל .ןסנַאוינ ןוא תועד-יקולח ענעדישרַאפ ןרָאװעג טגנערבעגסױרַא ןענייז'ס
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 11 הרבא
 יז
 ןי קטע בייל א

 ןַאמקילג עזיל ,דיװכָאי ע קכַאנ ,ןײטשּפע רַא אזאל : סטכער ןופ



 -עג ןשטייד ַא ןיא קסניווד ןיא קָאטסילַאיב ןופ רעוט עשידנוב עטקישרַאּכ

 ןשיוצ .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב גרעבלעװַאה ןיא רעגַאל-ןעגנַאפ

 -ןיועל קחצי ןוא (ייר רעטשרעביוא ןיא סקניל רעטשרע) סקַאװ בקעי ייז

 ,(ייר רעטטלטימ ןופ סקניל רעטייווצ) סעקצַאש

 רעד ןופ ייוצ עטשרע יד .(1918) וועשטידרעב ןיא רעוט עשידנוב עּפורג ַא
 .שטיגיליג ףסוי ןוא גרעבנערינ עינַאפ :(סטכער) ייר רעטסלטימ



 ןעמונעגנָא קימיטשנייא רעדָא טייהרעמ ַא טימ ץנערעפנָאק עט10 יד טָאה

 : ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסקיטכיוו יד .סעיצולָאזער ייד ַא
 .לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןלעטשפיוא ןוא המחלמ יד ןקידנערַאפ ןגעו 4

 בילוצ ןכָארבעגסױא זיא המחלמ עקיטציא יד; : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא

 תוכולמ עלַא ןיא ןסַאלק עקידנשרעה יד ןופ ןעגנובערטש עשיטסילַאירעּפמיא יד

 רעשימָאנָאקע רעייז רעטנוא ןפרַאװאוצרעטנוא ןוא רעדנעל עיינ ןּפַאכרַאפ וצ

 המחלמ יד .,?תונידמ ענענַאטשעגּפָא ןוא עניילק יד גנוקריוו רעשיטילַאּפ ןוא
 -רעטניא ןופ ןסערעטניא יד בילוצ ייס רעכיג סָאװ ןרעוו טרידיווקיל זומ,

 רעדנעלסור רעד ןופ ןסערעטניא יד םשל ייס ,טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנ
 יד בוא ,הנכס רעטסערג רעד ןיא טלעטשעג טרעוו עכלעוו ,עיצולָאװער
 רַאפ סױרַא ךיז טגָאז עיצולָאזער יד ."רעטייוו ןרעוו טריפעג טעװ המחלמ

 ןפיוא ןוא סעיצובירטנָאק ןוא סעיסקענַא ןופ גָאזּפָא ןפיוא טיובעג ,םולש ַא;

 ."גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא רעקלעפ ןופ טכער

 ויטַאיציניא יד ןעמענ ןפרַאד דנַאלסור ןופ ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טייצ רעטסטנַאנ רעד ןיא ןפורוצפיונוצ

 טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןלעטשפיוא יינסנופ לָאז סָאװ ,סערגנָאק
 יו ,ןעלטימ יד ןוא ןעגנוגנידַאב-םולש יד ןטעברַאסיױא ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ

 רעד ןופ תודוסי יד ןטעברַאסיױא ךיוא ןוא ,ןבעל ןיא ןריפוצכרוד ייז ױזַא

 ןמזילכ; ..?טַאירַאטעלָארּפ ןופ קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעקיטפניק
 -קינייונסיוא ןַא ןופ הנכס רעד ןיא ךיז טנימפעג עיצולָאװער רעדנעלסור יד
 ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד ץנערעפנָאק יד טפור ,הלּפמ רעשירעטילימ רעטס

 -רָא וצ רעכיג סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעדנעלסור רעד ןופ ןטכיש ערעדנַא עלַא
 סָאד ןקידיײיטרַאפ וצ ףיוא טנָארפ ןפיוא ןוא דנַאל ןיא ןטפערק יד ןריזינַאג

 ,?ןסיורד ןופ ןעגנירדניירַא ןַא ןגעק דנַאלסור ערענָאיצולָאװער

 -נָא ןיא גנוריגער רעד ןוא ןטַאר-רעטעברַא יד ןטעיו עיצולָאשר יד 6
 ץנערעפנָאק יד : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .קימיטשנייא ןרָאװעג ןעמונעג

 ןפיוא רעטציא זיב גנוריגער עקילייוורעד יד טייג, ללכב זַא ,טסעפ טלעטש

 ..ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יז סָאװ ,ןתובייחתה עשיטילָאּפ יד ןליפרעד ןופ געוו
 ףיוא ,גנוריגער עקילייװרעד יד ןציטש וצ קיטעט; טפור ץנערעפנָאק יד
 ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןקיטסעפרַאפ ןופ גצוו ןכיילג ןטימ ןייג טעװ יז לפיוו
 ףיוא קיטילָאּפ ריא ןעיוב וצ טיירג זיא יז לפיוו ףיוא ןוא עיצולָאװער רעד

 לפיוו ףיוא, .(קיטילָאּפ-ןרעסיוא רעד ןיא) ?רענעלּפ-גנוּפַאכרַאפ ןופ גָאזּפָא ןַא

 ,ןתובייחתה עשיטילָאּפ יד ףיוא ןייז רבוע ןוואורּפ טעװ גנוריגער יד רעבָא

 ערענָאיצולָאװער עטקינייארַאפ יד ףרַאד ,ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יז עכלעוו
 יי ןפוא ןטסנדישטנַא ןפיוא ןפמעק ןוואורּפ עקיזָאד יד ןגעק עיטַארקַאמעד

 ןוא :רעטעברַא יד גנוטיידַאב עקיטלַאװג ַא וצ טיג ץנערעפנַאק יד;

 "סור רעד ןופ ןערטנעצ עקידנריזינַאגרָא סלַא ןעניד סָאװ ,ןטַאר-ןטַאדלָאס

 ןגעק תוברע-טּפיױה יד ץנעטסיזקע רעייז ןיא טעז ןוא ,עיצולָאװער רעדנעל

 -עד .עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ףיוא ןלַאפנָא זיא'ס עכלעוו
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 ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,טירט יד ץנערעטנָאק יד טסירגַאב רעביר

 -רַאפ ןימ ַאזַא ןריזינַאגרָא עגונב ןטַאר יד ןופ גנוטַארַאב רעדנעלסורלַא רעד

 לָאז סָאװ ,ןטַאריןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ןופ רטנעצ רעדנעלסורלַא ןטקינייא

 ןצנַאג ןופ עיטַארקָאמעד רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןליוו םעד ןקירדסיוא

 ןטסשיגרענע םוצ טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד טפור ץנערעפנָאק יד .,דנַאל

 .?טַאר ןלַארטנעצ ןיא ןוא ןטַאר ענָאיַאר ןוא עקיטרָא יד ןיא לײטנָא

 טמיטשַאב זיא עגַארפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןיא 6

 סָאװ ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא טעטימָאק ןלַארטנעצ םייב ןפַאש וצ ןרָאװעג

 יד ןוא .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ רעייטשרָאפ טימ ןעמַאזוצ עבַאגפיוא יד ןבָאה לָאז

 -רַאַאב וצ ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 -ָארּפ ןטימ םכסה ןיא ,דנַאלסור ןיא םעלבָארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ סָאד ןטעב

 ,דנוב ןופ ןוא ..ַא.ד.ס.ר רעד ןופ םַארג
 -ָאיצַאנ רעד ןגעוו ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער ערעדנוזַאב ַא 4

 ןַא יו; טקורעגסױרַא טָאה ץנערעפנָאק יד .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנ

 ןרעו טכעלקריוורַאפ ףכית לָאז'ס זַא ,גנורעדָאפ יד גנוזָאל-גָאט עלעוטקַא

 -עּפס ַא ךרוד .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד

 -טנפע ןרעוו ןפַאשַאב ןפרַאד גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ ץעזעג ןלעיצ
 ןוא טנגעג רעדעי רַאפ ,טרָא ןדעי רַאפ --- ןעגנוטכירנייא עכעלטכער-ךעל
 ,עכיילג ,ענײמעגלַא ןופ דוסי ןפיוא ןבילקעגסיוא -- הכולמ רעצנַאג רעד רַאפ

 -רָא ןפרַאד סָאװ ,טכעלשעג ןופ קוליח ןָא ,טכער-לַָאװ עטקעריד ןוא עמייהעג

 ףיוא עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ןבעל-רוטלוק עצנַאג סָאד ןריפנָא ןוא ןריזינַאג

 רעכעלטכער-ךעלטנפע רעקיזָאד רעד ןופ דילגטימ ַא (א : תודוסי עקידנגלָאפ

 -ַאנָאיצַאנ ןייז טיול דיי ַא רַאפ ךיז טרעלקרעד סָאװ ,רעדעי זיא עיצַאזינַאגרָא
 -ערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעקיזָאד רעד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא (ב :טעטיל
 :עיצַאנ רעד ןופ ןבעל-רוטלוק עצנַאג סָאד ןירַא טייג עיצַאזינַאגרָא רעל
 רעד ןופ ,רוטַארעטיל רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ,ןזעוו-גנודליב ןוא-לוש סָאד

 ןעגנוטכירנייא עלַא (ג ;ןשינעטנעק עשינכעט ןוא עכעלטפַאשנסיװ ןופ ,טסנוק
 ןלוש יד ךיוא ייז ןשיווצ ,עיצַאזינַאגרָא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 יד (ד ;רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו ַא סיואכרוד ןגָארט ןפרַאד ,טפַאשַאב יז סָאװ

 "שידיי זיא עיצַאזינַאגרָא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ךַארּפש

 עלַא זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו עיצולָאזער רעד ןופ לייט ןקידרעטייוו ַא ןיא

 יו הליהק רעד ןופ תושר ןיא ןרעוו ןבעגעגרעביא ןפרַאד םינינע עזעיגילער
 יד ןופ ץוש ןרעטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,עיצוטיטסניא עכעלטכער:טַאווירּפ ַא
 יד ךיז טמענרַאפ רעטייו .דנַאל ןיא ןצעזעג עשיטַארקַאמעד ענײמעגלַא

 רעד ןופ ןעמוקַאב וצ טכער -- טעשזדוב ןופ םינינע יד טימ עיצולָאזער
 ,טעשזדוב ןופ לייט ןקירעהעג ַא ןעלטימ עלַאּפיצינומ עקיטרָא ןופ ןוא הכולמ
 ַא .רעדילגטימ ענעגייא יד ףיוא ןרעיײטש-בָאגוצ ןגײלפױרַא טכער ךיוא יו
 ןבָאה ליוו סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד ןופ טייהרעדנימ

 ןופ ןעלטימ ןעמוקַאב וצ טכער טָאה ,שידיי ןיא טשינ לוש עכעלטלעוו ַא

 .טעשזדוב
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 -קריוורַאפ וצ ױזַא יוו ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולַאזער ערעדנוזַאב ַא
 :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .,עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןכעל

 -גנודנירג רעדנעלסורלַא יד ןעמוקפיונוצ ךיז טעווס רעדייא ךָאנ ,ףכית,
 ןופ ןענַאגרָא ןפַאשַאב וצ ןטערטוצ רעטרע יד ףיוא ןעמ ףרַאד ,גנולמַאזרַאפ
 ןופ דוסי ןפיוא עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ
 ןופ רעטלע רעגריב עלַא ןופ ליײטנָא ןטימ טכערדלַאװ .וװ .זַא .א םעניײמעגלַא

 ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד וצ וצ ךיז ןלייצ סָאװ ,טכעלשעג ןופ קוליח ןָא ,רָאי 0

 ,טיבעג-לוש ןפיוא ןָאט דלַאב ףרַאד'מ סָאװ ןזיוװעגנָא ךיוא טרעוו'ס ,"?טעטיל

 -קעיָארּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב רַאפ סױרַא ךיוא ךיז טגָאז עיצולָאזער יד
 עטצענערגַאב יד זיולב םיא טלעטש יז .רָאפנעמַאזוצ ןשידיי-ןײמעגלַא ןטריט

 -ןטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עגַארפ יד טערקנָאק ןלעטשוצקעוװַא; עבַאגפיוא

 ?עימָאנַאטױא רעלער

 טלעטש ןעגנוצענערגַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןפַאשּפָא ןגעוו עיצולָאזער ַא 5
 יד ןפַאשּפָא סָאד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס עכלעוו ייב ,ןדנעטשמוא יד; זַא ,טסעפ

 רעד ןופ קיטקַאט יד טקיטעטשַאב ןצנַאגניא ןבָאה טייקיזָאלטכער עשידיי
 -ןדיי רעד ןיא ,'דנוב' ןופ ,עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדענָאיצולַאװער רעשידיי

 ףמַאק ןופ גנַאג ןיא רָאנ זַא ,ןטלַאהעג קידנעטש טָאה 'דנוב' רעד .עגַארפ
 יד ךעלגעמ זיא ,גנושרעהטסבלעז רעד ןופ גנוטכינרַאפ רעלופ רעד רַאפ

 .?טייקיזָאלטכער רעכעלרעגריב רעד ןופ גנוטכינרַאפ

 ןעגנואיצַאב יד ןגעוו עיצולָאזער רענעמונעגנָא-קימיטשנייא רעד ןיא 6
 יד; זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ןּפורג ןוא ןעייטרַאּפ עשיטַארקַאמעד עשידיי וצ
 ןעײטרַאּפ עשידיי עקידרעירפ יד ייב ןעמונעגּפָא טָאה טייצ ערענַאיצולָאװער
 ,"טרימרָאפ טשינ ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עיינ ןייק ןוא םינּפ ןרָאלק ןקילָאמַא רעייז

 םייב ןעמיטשַאב ךעלגעמ רַאפ ץנערעפנָאק יד טשינ טניפעג; םעד תמחמ
 ?ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד וצ גנואיצַאב ריא טנעמָאמ ןקיטציא

 זיא סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא 7
 ערעייז ןגעוו ןטקנוּפ יד ץוחַא ןענייז ,קימיטשנייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא
 -גירּפ עקיזָאד יד ןעוועג ךיוא ןעגנוזייוונָא עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןבַאגפיוא
 ןקינייארַאפ וצ ןבערטש ןפרַאד ןענייארַאפ יד; :ןעגנולעטשטסעפ עלעיּפיצ
 ןיא ..?טעטילַאנָאיצַאנ ןוא ײטרַאּפ ןופ קוליח ןָא ךַאפ ןופ רעטעברַא עלַא

 טקידירפַאב ןלָאז'ס ידכב ,סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ, ןייז ןפרַאד ןענייארַאפ יד
 -טימ עלַא ןופ ?ןשינעפרעדַאב-גנודליב ןוא-רוטלוק יד קירעהעג יו ןרעוו

 ןלָאז ןענייארַאפ יד זַא ,רַאפרעד סױרַא ךיז טגָאז ץנערעפנָאק יד, .רעדילג
 -נייא קיטיינ רַאפ יז טניפעג טימרעד םענייאניא רעבָא ,שיאיײטרַאּפמוא ןייז
 עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןשיווצ גנודניברַאפ עשיאעדיא עגנע ןַא ןלעטשוצ

 ןרעוו ןפַאשַאב ןייארַאפ ןדעי ןיא ןפרַאד קעווצ םעד בילוצ .ןענייארַאפ יד ןוא
 ."סעיצקעס עשידנוב לעיצעּפס ןוא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רַאפ טכער ןגעוװו סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ךָאנ טָאה ץנערעפנָאק יד
 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןסולשַאב ייר ַא ןוא עגַארפ-לוש רעד ןגעוו ,שידיי
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 ןסָאלשַאב זיא'ס .עסערּפ-ײטרַאּפ ןוא גנוגעוװַאב רעוויטַארעּפָאָאק .,םינינע
 רעד ןופ רעדילגטימ ןייק ןייז טשינ ןענעק רָאי 18 ןופ ערעגניי זַא ,ןרָאװעג
 ,ײטרַאּפ

 -ַאק-לַארטנעצ םעיינ ַא טלייועגסיוא ץנערעפנָאק עט10 יד טָאה ףוסל

 -ייל) ןַאמרעב לארשי ,טַאטשנעזיײא יַאסיא :ןײרַא ןענייז םיא ןיא .טעטימ
 ןרהא ,(קַאוװטיל .א) דנַאפלעה לקנַאי םייח ,(רעביל) ןַאמדלָאג קרַאמ ,(עקשטעב

 שריה ,ועיראטָאלָאז רעדנַאסקעלַא ,םולבנעסייו יאמש ,(לאימחר) ןייטשנייוו

 זיא רע -- יקסװָאסָאק רימידַאלװ) ןָאסניװעל לדנעמ םוחנ ,(טרעבלַא) עירול

 טלָאמעד זיא רע) םעדעמ רימידַאלוװ ,(ץייווש ,ווענעשז ןיא ןעוועג טלָאמעד
 קירנעה ,ןייטשּפע רַאזַאל ,(עשרַאװ ןיא עיצַאּפוקָא דעשטייד רעטנוא ןעוועג

 -ַארבַא .ר) ןייר לאפר ,סעּפַאר השמ ,(רתסא) ןיקמורפ-ץישּפיל הכלמ ,ךילרע
 ,(שטיוװָאמ

 -נָאק רעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןַאמרעב עקשטעבייל ןוא ןיטשּפע רַאזַאל

 ,שזַאטס-ײטרַאּפ םענעעזעגנָא ןשּפיה ַא טימ ןיוש םגה ,ןעוועג טשינ ץנערעפ
 -סיוא חוכב טשינ ךיז ןליפ ייז זַא ,טרעלקרעד טייקנדײשַאב רעייז ןיא ןבָאה
 לָאז'מ זַא ,רעבירעד ןטעב ייז ,רעדילגטימ-,ק .צ ןופ סעיצקנופ יד ןריפוצ
 .ןרָאװעג טקידירפַאב זיא השקב רעייז .ןעיײרפַאב טמַא ןקיטכיוו םעד ןופ ייז

 ןיא ןוא גנוציז ַא ןטלַאהעגּפָא .ק .צ רעד טָאה ץנערעפנָאק רעד ךָאנ דלַאב
 יירד ךָאנ ןריטּפָאָאק וצ ןסָאלשַאב טכַאמלופ רענעמוקַאב רעד טימ םכסה
 ןַא ןעמוקַאב וצ ןזיװַאב טשינ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ
 :ןעוװעג ןענייז רעדילגטימ עטריטּפָאָאק יד .ןעמיטש טייהרעמ עטולָאסבַא

 ,.ק .צ רעד .יקסירעמעשט רעדנַאסקעלַא ןוא יקסוװַאלסַאז דוד ,לַאטנעזָאר ענַא

 -עציוו ,ןייטשנייוו .א -- רעציזרָאפ : ןפוא ַאזַא ףיוא טריאוטיטסנָאק ךיז טָאה
 טיײרפַאב זיא רעטצעל רעד) רעביל .מ ןוא טַאטשנעזיײא ,א -- סרעציזרָאפ

 זיא רע לייוו ,ןעמונרַאפ רעירפ טָאה רע סָאװ ,טמַא-רעציזרָאפ ןופ ןרָאװעג
 ןופ ָארויב ןיא טעברַא רענײמעגלַא רעד ןיא טקיטפעשַאב ליפוצ ןעוועג

 -עג טמיטשַאב זיא ,ק .צ ןופ רַאטערקעס סלַא .(טָאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא
 ,לַאטנעזָאר ענַא ןרָאװ

 ,רעדילגטימ ענייז 5 ןופ ָארויב ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טָאה .ק .צ רעד
 -ַאב ךיוא טָאה'מ .ןעגנוציז ערַאנעלּפ יד ןשיוצ טעברַא יד ןריפ ןלָאז סָאװ

 -ָארּפ-ברעמ-ןופצ יד רַאפ םענייא :ןטעטימָאק-טנגעג ייווצ ןפַאש וצ טמיטש
 םוידיזערּפ סָאד .וועיק ןיא דנַאלסור-םורד רַאפ ןטייווצ ַא ןוא קסנימ ןיא ןצניוו
 ,רעציזרָאפ ,ןייטשנַייװ .א ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק טנגעג-ברעמ םעד ןופ
 -ָאק רעװקסָאמ םייב .רַאטערקעס ,ץינשזריק .א ,רעריסַאק ,םימואת .י .רד
 זיא'ס ,דנַאלסור-לַארטנעצ רַאפ עיסימָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעטימ
 יװ דַארגָארטעּפ ןיא ןביילב לָאז עמיטע-רעטייברַא יד זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב
 -ַאגרָא יד ןעניישרעד ןלָאז וועיק ןוא קסנימ ןיא ןוא ,ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד
 ,ןטעטימָאק-טנגעג יד ןופ ןענ

 ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןיא טעטימָאקילַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ סלַא
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 .ף.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןיא ןוא טַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא

 ,ךילרע .ה ןוא רעביל .מ ןרָאװעג טריגעלעד ןענייז

 לָאצ ַא ךָאנ טלדנַאהַאב גנוציז רערַאנעלּפ ןייז ףיוא טָאה .ק .צ רעד

 -יטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטנַאלּפעג רעד ןגעוו .ןגַארפ עקיטכיוו

 ןיא ןרעוו ןטלַאהעגּפָא טלָאזעג יַאמ שדוח ןיא טָאה סָאװ ,ץנערעפנַאק רעש

 ןיא ךיז טעװ דנוב רעד זַא ,ןסָאלשַאב .ק .צ רעד טָאה ,(ןדעוװש) םלָאהקָאטש

 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ןטייהרעדנימ יד ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןקילײטַאב ריא

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטייהרעדנימ יד -- רעדנעל עקידנפמעק יד ןיא ןעײטרַאּפ

 טייקכעלגעמ יד ןבָאה ךיוא ןלעוװ -- קיטילָאּפ-המחלמ רעלעיציפָא רעד ןגעק

 ןטסילַאיצָאס יד בוא .ץנערעפנָאק רעד ףיוא רעייטשרָאפ ערעייז ןקיש וצ

 רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ןייז םיכסמ טשינ ןלעוו דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןופ

 ,לײטנָא ןשידנוב ןרַאפ העינמ ןייק ןייז טינ סָאד ףרַאד ,ץנערעפנָאק

 ןטיירגוצ קיטיינ, זיא'ס :ןסָאלשַאב .ק .צ רעד טָאה םינינע עשידיי ןגעוו

 יד ןופ תושר ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטלַאטשנַא עלַא ןופ גנַאגרעביא םעד

 ילַאװרַאפטסבלעז רעקיטרָא רעד וצ ,ןעגנוטכירנייא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי

 רעד .עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןענַאגרָא יד וצ ןוא גנוט

 "קנופ לַאמרָאנ ןבייהנָא ןלעוו'ס ןעוו ,טלָאמעד ןעמוקרָאפ טעװ גנַאגרעביא

 "יא רעד .ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז עקיטרָא עשיטַארקָאמעד-תמא ןרינָאיצ
 רַאפ ףליה רעלעירעטַאמ רעד ןופ ןוא ןעָארויב-סטעברַא יד ןופ גנַאגרעב

 ,"ךיילג ןביײהנָא ךיז ןעק עזָאלמייה יד

 דוב רעד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב יד טלעטשעגטסעפ ךיוא טָאה'מ
 רָאפנעמַאװצ ןשידיײךײמעגלַא ןטנַאלּפעג ןיא ןקילײטַאב ךיז ןענעק טעװ

 טגָאז --- רָאפנעמַאזוצ ןשידיי ןיא דנוב ןופ ןעמענ ליײטנָא סָאד; : דנַאלסור ןיא

 -ָארּפ ןייז ןיא ביוא ,ןסָאלשעגסיױא ןיטולחל זיא -- .ק .צ ןופ סולשַאב רעד

 ןופ טייהרעמ יד ןעמונעגנָא טָאה'ס ןכלעוו ,טקנוּפ רעד ןביילב טעװ םָארג
 -ָאיצַאנ יד ןענערָאװַאב ןגעוו (רעוט עשידיי ענעדישרַאפ ןופ) גנוטַארַאב רעד
 -ריזינַאגרָא ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי ןופ טכער עכעלרעגריב ןוא עלַאנ

 -רַאפ ךיז טעװ רע ביוא ,לַאפ ןיא רָאנ ןטערטניײרַא דוב רעד טעװ טעטימָאק
 ,((' רךָאפנעמַאװצ ןופ גנוטיירגוצ רעשינכעט רעד טימ ךעלסילשסיוא ןעמענ

 יד טָאה דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה דנוב רעד
 דנַאלסור ןיא ןבעל ןשידיי ןגעו ןעמיטשַאב ןוא ןריטַאבעד וצ עבַאגפיוא

 סָאװ ןגָאז וצ ןײלַא רעדנעל ערעדנַא יד ןיא ןדיי יד ןופ ךַאז יד זיא'ס ןוא
 ןריּפרוזא טשינ ןפרַאד ןדיי עשיסור יד .ןפמעק וצ םעד רַאפ ןוא ןליוו ייז
 .םיצוביק עשידיי ערעדנַא רַאפ ןדייר וצ טכער יד ךיז רַאפ

 -לַארטנעצ רעד טָאה ,ץנערעפנָאק עט10 ענעמוקעגרָאפ יד קידנצַאשּפָא

 : ןבירשעג דנוב ןופ ןַאגרָא
 גָאט ןופ ןגַארפ יד ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ עלַא,

 ,ץנערעפנָאק רעזנוא ףיוא ךיוא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ,ללכב ןטסילַאיצָאס ייב

 סױרַא זיא רע ,טרעקרַאפ ;ןטלָאּפשעצ טשינ 'דנוב' םעד טָאה סָאד רעבָא
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 יד ןבָאה גנַאלנרָאי .רעטסעפ ןוא רעכעלטייהנייא ןַא ץנערעפנָאק רעד ןופ
 יד ,הלעמ עטלַא ןייז ןבילבעג זיא 'דנוב' םייב רעבָא ,ןעזעג טשינ ךיז רעוט

 ןייז זַא ,טײטשרַאפ דיחי רעדעי :ײטרַאּפ רעשירַאטעלַארּפ ַא ןופ הלעמ
 -נןיא ענײמעגלַא יד םשל ןגייברַאפ וצ ביוחמ רע זיא גנוניימ עכעלנעזרעּפ

 ןיא זיא םולש ןוא המחלמ ןגעװ עיצולָאזער יד ..."גנוגעווַאב רעד ןופ ןסערעט
 -ער ענעמונעגנָא יד; -- טעוװָאס רעדַארגָארטעּפ ןופ עיציזַאּפ רעד טימ םכסה
 ,םולש רַאפ ףמַאק ןגעוו ייס טייקטסעפ רעקיבלעז רעד טימ טדער עיצולָאז
 ,(11 ?דנַאל סָאד ןקידיײיטרַאפ ןגעוו ייס

 .דנוב ןופ ןבעל ןיא ּפַאטע רעקיטכיוו א ןעוועג זיא ץנערעפנָאק עט10 יד
 טנכיײצעגנָא טָאה ,תודוסי עטסעפ ףיוא טלעטשעגקעוװַא עיצַאזינַאגרָא יד טָאה יז

 עיצולָאװער יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא עטסקיטכיוו יד ןיא סעינילטכיר יד

 גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעלַארטנעצ רעד ןבעגעג ךיוא ןוא ,טלעטשעגקעװַא טָאה
 ,טעטירָאטױא עקירעהעג יד
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 ענערַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ףיוא 3

 סעיציזָאּפ עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ףיוא טקריוװעג טָאה דנוב רעד

 ןלַאפ ןכָאנ .ערעדנַא ןוא עלענָאיסעּפָארּפ ,עלַאנומָאק ,עשהכולמ ,עשיטילָאּפ ---

 "עג םישעמ עטשרע ענייז ןענייז גנונדרָא-הכולמ רעשירַאצ רעטלַא רעד ןופ

 סָאװ -- ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד --- ןטעװָאס יד ןפַאש םייב ןעוו

 .עיצולָאװער רעד ןופ תוחוכ-ביירט ןוא ןליײז-טּפיוה יד ןעוועג 1917 ןיא ןענייז

 טעטש יד ןיא טרפב ,לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ייז ןיא טָאה דנוב רעד

 ןופ ןערטנעצ ערעסערג ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,בשומה-םוחת ןקידרעירפ ןופ

 רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה טייהרעמ רעסיורג רעייז ןיא .רעטעברַא עשידיי

 -רַאּפמוא רעדָא ןטעװָאס יד ןיא ןטַאגעלעד ערעייז סלַא ןטסידנוב טלייוועג

 רעטרע יד ןיא .העּפשה רעשידנוב רעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,עשיאייט
 ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג ןטסידנוב ןענייז גנורעקלעפַאב רעשידיי ַא טימ

 -עציוו ,סרעציזרָאפ יד ןעוועג ןטסידנוב ןענייז רעטרע ליפ ןיא .טעווװָאס
 ףיוא העּפשה רעייז זיא לָאמלייט .טַאר ןופ ןרַאטערקעס רעדָא סרעציזרָאפ

 ,ןטַאגעלעד עשידנוב לָאצ יד יווװ רעסערג ךס ַא ןעוועג טַאר ןופ קיטילָאּפ רעד

 ןבָאה ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ואוו ,רעטרע ןיא ןעוועג ױזַא סע זיא טרפב
 -ייז ןלַאפ עכלעזַא ,רעוט ענערַאפרעדמוא טימ סעיצַאוינַאגרָא עכַאװש טָאהעג
 םגה ,בשומה-םוחת םעד ץוחמ םיבושי עשידיי עיינ יד ןיא ןעוועג ךיוא ןענ

 ,גנורעקלעפַאב עשידיי עּפַאנק ַא ןעוועג זיא טרָאד
 ןטסידנוב יד ןופ לייטנָא ןגעוו ןרעפיצ ענײמעגלַא ןייק טשינ ןבָאה רימ

 עכעלטע ןעגנערב טימ ןענעגונגַאב רעבירעד ךיז ןלעוו רימ .ןטעװָאס יד ןיא
 ןעועג טינ ןענייז טרָאד ביוא ,בשומה-םוחת ןופ טעטש יד ןיא .,ןליּפשיײב
 עשידיי-טשינ רעטנזיוט טימ סָאּפעד-ןַאב ןוא ןדָאװַאז ,ןקירבַאפ עסיורג ןייק
 -רעטעברַא עטסערג יד טעדליבעג ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןבָאה ,רעטענרַא
 -רַאג ןסיורג לעיצעּפס ַא טימ רעדָא טנָארפ ןרעטניה טנָאנ ביוא) עיצקַארפ
 טָאטש ַאזַא ןיא .(עיצקַארפ עטסערג יד טעדליבעג ןטַאדלָאס יד ןבָאה ,ןָאזינ
 ןענייז סיורג .,71 ןפָארטַאב ןטַאגעלעד עשידנוב לָאצ יד טָאה וועשטידרעב יו

 -ָאב ,לעמָאה ,קסנימ יװ ,טעטש עכלעזַא ןיא סעיצקַארפ עשידנוב יד ןעוועג
 ליפ ןוא (ןָאסנָארַא ירָאגירג -- טַאר ןופ רעציזרָאפ קסבעטיוו ,קסיורב
 ,ערעדנַא

 עשידיי ןייק ןעוועג טשינ ןענייז המחלמ רעד זיב ואוו ,טעטש ןיא וליפַא
 ,טעטש 10 ןיא ,לשמל ,ןטעוװָאס יד ןיא ןטסידנוב ןעוועג ןענייז ,רעטעברַא
 -יס) קסטוקריא ,עװקסָאמ יו ,בשומה-םוחת ןרעטניה טייוו ןעוועג ןענייז סָאװ
 ןענייז ,,לג ,ד .א טנעקשַאט ,(ריביס) קסמָא ,דָארָאגװָאנ-ינשזינ ,ןַאזַאק ,(ריב
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 -ָאק-וויטוקעזקע יד ןיא ייז ןופ ליפ ןוא ןטעוװַאס יד ןיא ןטסידנוב 53 ןעוועג

 ץוחמ טעטש ערעדנַא רעקילטנעצ ןיא ןעוועג זיא עקיבלעז סָאד ,ןטעטימ
 -רַא ןופ רעציזרָאפ רעד זיא ווָאטַארַאס ןיא .בשומה-םוחת ןקידרעירפ םעד
 .וָאקטרעשט דוד רעוט רעשידנוב רעד ןעוועג טַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעב

 עשידנוב יד ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי עטלַא יד ןופ ליפ ןיא

 ַא ןעוועג ןענייז ןטַאדלָאס יד .טעװָאס ןופ ןייבנקור רעד ןעוועג ןטַאגעלעד
 שינַאגרָא ןעועג טשינ זיא סָאװ ,טנעמעלע רעקילייוטייצ ןוא רעקילעפוצ
 -עג טשינ ללכב ןענייז ןעײטרַאּפ עשידיי-טשינ יד ןוא ,טרָא ןטימ ןדנוברַאפ

 עשידיי-טשינ יד ייב .ךיז ןדליבסיוא םייב ןטלַאהעג טשרע ןבָאה רעדָא ןעוו

 .רערעכעה ַא ןעוועג ללכב עשיאייטרַאּפמוא טנעצָארּפ רעד זיא רעטעברַא

 -ַארגָארטעּפ ןופ טעטימָאק-וויטוקעזקע רעד טָאה ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 טָאה'מ .גנוריפנָא רעלַארטנעצ ַא ןופ לָאר יד טריפעגסיוא ךיוא טעוװָאס רעד
 ןופ ,ןטַאר יד ןופ רָאטנעמַאזוצ רעדנעלסורלַא ןַא ןפור וצ ןסָאלשַאב ךיג רָאג
 ךיא ןוא טעטש 82 ןופ ןטַאגעלעד 400 ןעמוקעג ןענייז ץניוװָארּפ רעד
 רעסיורג ַא ןופ רעייטשרָאפ טלעפעג רעבָא ןבָאה'ס ,ןטעטימָאק:-יײמרַא ןופ
 זיולב ןייז לָאז סָאד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא םעד תמחמ .רעטרע לָאצ

 ןוא דַארגָארטעּפ ןיא לירּפַא 11 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז .גנוטַארַאב ַא
 המחלמ ,גנוריגער רעד וצ גנואיצַאב : ןגַארּפ עטסקיטכיוו יד טלדנַאהַאב טָאה
 ןעוועג ןענייז'ס םגה .םינינע ערעדנַא ןוא דרע יד ןלייטעצ ןגעוו ,םולש ןוא
 סעיצולָאזער יד ןעמעננָא םייב טָאה ,ןטַאבעד יד ןיא ןסנַאוינ ענעדישרַאפ
 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג רעטעּפש זיא סָאװ ,םוהת רעפיט רעד טשרעהעג טשינ
 -ער רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו עיצולָאזער יד .רעגַאל ןרענָאיצולָאװער

 טלייועגסיוא טָאה גנוטַארַאב יד .קימיטשנייא ןרָאװטג ןעמונעגנָא זיא גנוריג
 רעד ףיוא ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסידנוב .טעטימָאק-וויטוקעזקע ןלַארטנעצ ַא
 ,לָאר עקידנריפנָא ןַא טליּפשעג ןבָאה ךילרע .ה ןוא רעביל .מ .גנוטַארַאב

 ןגעוו עיצולָאזער יד טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,עיסימָאק רעקיּפעק-5 רעד ןיא
 ןיראל .י ,ילעטערעצ .א ,עזדיאעכשט .נ טימ ןעמַאזוצ זיא ,םולש ןוא המחלמ

 ,ךילרע .ה ןעוועג ךיוא ווָאנַאכוס .נ ןוא (עירול ,מ)

 רעדנעלסורלַא רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ זיא (ילוי-ינוי) 1917 רעמוז

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רע .ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 .ןכָאװ 3 טרעיודעג טָאה ןוא דַארגָארטעּפ

 ןענייז יז .ןטַאגעלעד 17 ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקַארפ עשידנוב יד
 ,(וַאלסָאנירעטַאקעי) ןָאסרַא ,(דָארָאגװָאנ-ינשזינ) שטיוװָאלעשמיש .א : ןעוועג
 רענַאסרעכ ,עירדנַאסקעלַא) יקצילּפעט .י ,(עיָאקסדָארָאגָאב} יקסניסַארק .ס

 ןַאדזַאק המלש םייח ,(ריביס ,קסוועיאלָאקינ-ָאװָאנ) טנַאקירבַאפ .מ ,(עינרעבוג
 ןיביוט .ב ,(קסנאגול) שוטע .ב ,(ןָאטרעכ ןיא טעוװָאס ןופ רעציזרָאפ-עציוו)
 -לָאּפ) שטיװָאניבַאר .ל ,(ַאגול) שטיבעל .י ,(לעמָאה) ךרַאזַאג ,ז ,(קסנַאירב)

 גרעבדלָאג .ס :טכעריגנוטַארַאב טימ .(עציניוו) יקסנַאשרָא .ב ,(עוַאט
 ןופ .ק .צ) שטיװָאמַארבַא .ר ,(עווקסָאמ) יקסנַאילסיק ,(וַאלסָאנירעטַאקעי)
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 -עוקע רעדַארגָארטעּפ ןופ עדייב) ךילרע קירנעה ןוא רעביל קראמ .(דנוב

 ,(טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא ןופ טעטימָאק-וויטוק

 ןטעברַא יד ןיא וויטקַא רעייז ןעועג ןענייז ןטאגעלעד עשידנוב יד

 -- ןעמעלבָארּפ רועיש ַא ןָא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןופ

 -נײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םינינע עקידנפיול ךיוא ןוא עלעיּפיצנירּפ-ןײמעגלַא

 עשידנוב יד .ןעגנולדנַאהַאב עטנַאלּפעג רעירפ יד ןופ גנַאג ןיא ןסירעג

 ןבָאה ייז ואוו ,סעיצקעס ענעדישרַאפ ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז רעיײטשרָאפ

 ,סעיצולָאזער ןיא ןגָאלשרָאפ טיירגעגוצ

 עקיטכיוו ייוצ טַאהעג טָאה ,רעביל קרַאמ ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד

 -סילַאיצָאס ןופ קיטקַאט רעד ןוא עגַאל רעשיטילַאּפ רעד ןגעוו : ןטַארעפער

 .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוייל לָאז'מ ױזַא יוװ ןוא ,רעגַאל ןשיט

 -וקעזקע ןופ ןעמָאנ ןיא ןטלַאהעג רעביל טָאה טַארעפער ןטשרע םעד

 -עג טָאה טַארעּפער-ןגעק םעד .טעוװָאס רעדַארגָארטעּפ ןופ טעטימָאקיוװיט

 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טקידיײיטרַאפ טָאה רעטשרע רעד .ןינעל .וז ןטלַאה

 עיצילַאָאק יד ןטלַאהניײא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טייהרעמ רעד

 סָאד ןקידייטרַאפ וצ טכילפ יד ןוא עיטַארקָאמעד רעכעלרעגריב רעד טימ

 ןָא םולש ַא רַאפ -- אנוש ןכעלרעסיוא ןגעק דנַאלסור ערדענָאיצולָאװער

 רעד זַא ,טריטנעמוגרַא טָאה ןגעקַאד ןינעל .סעיצובירטנָאק ןוא סעיסקענַא

 ,טנעה ענעגייא ענייז ןיא טכַאמ יד ןעמענ ףרַאד טַאירַאטעלַארּפ

 טַארעפער ַא ןטלַאהעג טָאה םינינע-ןטעטילַאנָאיצַאנ רַאפ עיצקעס רעד ןיא

 -לעוו ,רעביל .מ טָאהעג טָאה טַארעפער ןטייווצ ַא .יקסניטיָאוװ רימידַאלוװ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו טקנוּפדנַאטש ןשידנוב םעד טלקיװטנַא טָאה רעּכ

 ,עגַארפ

 ןגעוו טארעפער םעד טנעיילעג רעביל טָאה עיצקעט רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 -עגפיוא טָאה רע .רָאפנעמַאזוצ ןופ םונעלּפ ןפיוא םעלבָארּפ ןטעטילַאנָאיצַאנ

 -יוא עלַאירָאטירעט-לַאנָאיצַאנ (1 :םינינע ייווצ ןַארַאפ ןענייז'ס זַא ,ןזיוו

 ןוא רעקלעפ-טייהרעמ ןַארַאפ ןעניי'ס וואו ,ןצניוװָארּפ רַאפ עימָאנָאט

 "סור ןיא רעקלעפ-טייהרעדנימ רַאֿפ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ (2

 רָאט עימָאנָאטױא םינימ עדייב יד ,ןטיבעג עמָאנָאטױא יד ןיא רעדָא דנַאל

 ,עטייווצ יד ןעזרַאפ טשינ ןעמ רָאט רענייא בילוצ ןוא ןשימפיונוצ טשינ ןעמ

 -דנַאטש ןפיוא טלעטשעג ךיז שיטקַאפ טָאה עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד

 -טייהרעדנימ יד רַאפ עימָאנַאטױא עלערדוטלוקילַאנַָאיצַאנ -- דנוב ןופ טקנוּפ

 -רעד לעיציפָא ןבָאה ייז .ןגעק ןעוועג ןענייז סעקיוװעשלָאב יד ,רעקלעפ

 ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק רעלַאנָאיצַאנ ןגעק ללכב ןענייז ייז זַא ,טרעלק

 ,שטיוװָאמַארבַא .ר טציטשעגרעטנוא עיצולָאזער יד טָאה דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,ךיא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה (.ר .ס) ןױענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד ךיוא

 ישנייז סָאװ ,רעקלעפ עלַא, :טגָאזעג טָאה .ר .ס יד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 ףיױא טכער ןבָאה ןפרַאד ,סעירָאטירעט ערעדנוזַאב יד רעביא ןפרָאוװעצ

 ןענייז סָאװ ,ןענַאגרָא עלַא יד ףיוא ןוא גנומיטשַאב-טסבלעז רעלערוטלוק
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 "רעקלעפ יד ןופ ןבעל-רוטלוק םנופ גנולקיװטנַא רעיירפ רעד רַאפ קיטיינ

 ײמרַאּפ-ךעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ךיוא

 ןבָאה רענדער עלַא ,עיצולָאזער יד טציטשעגרעטנוא טָאה (סעקיוועשנעמ)

 .עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ טניימ סָאד זַא ,טרעלקרעד

 זיא (סעקיװעשלָאב יד ןופ ןעמיטש יד ןגעק) טייהרעמ רעסיורג ַא טימ

 -גנומיטשַאב-טסבלעז יד טרימַאלקָארּפ סָאװ ,עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 ןענערָאװַאב וצ ידכ; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .רעקלעפ יד ןופ טכער

 ערענָאיצולָאװער סָאד טעװ ,דנַאלסור ןעיירפ ןיא סעיצַאנ יד ןופ טכער יד

 -וטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןיא ךיז ןגָאלשרעד וצ ןעז דנַאלסור

 ךיז ןענעכייצ סָאװ ,ןטנגעג יד רַאפ עימָאנָאטױא עשיטילָאּפ עטיירב ַא (עטנַא

 -ַאב ןוא ןטייקרעדנוזַאב עשימָאנָאקע-לַאיצָאס רעדָא עשיפַארגָאנטע טימ סיוא

 ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד ןצעזעג-טנורג יד ןיא ןענערָאװ

 ןענַאגרָא-גנוטעדרטרַאפ עלעיצעּפס ןרעװ ןפַאשעג ןלעװ סע סָאװ ,םעד ךרוד

 ,"עשהכולמ -ןײמעגלַא ייס ,עקיטרַא ייס

 -עפער םונעלּפ ןפיוא טָאה עיצקעס רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 יד טעדנירגַאב ןוא שטיוװָאמַארבַא .ר דנַאלניפ ןופ עגַארפ רעד ןגעוו טריר

 יד ןופ ןעמָאנ ןיא עיצולָאזער ןגעק ַא טימ .עיסימָאק רעד ןופ עיצולָאזער

 -נגעוורעביא ןַא טימ ,יַאטנָאלָאק .א יורפ ןטערטעגסױרַא זיא סעקיװעשלָאב

 -ַאב טָאה'ס סָאװ ,עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא טייהרעמ רעקיד

 םכסה ןיא ןעװעג ןזיא עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד .שטיװָאמַארבַא טעדנירג

 -יטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידנעלניפ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טימ ךייא

 ,ײטרַאּפ רעש

 ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא טייקימיטשנייא ןַא ןעוועג ןיוש זיא ןגעקַאד

 ןוא טעברַאעגסױא רעירפ טָאה עיצולָאזער יד .םזיטימעסיטנַא ןטימ ףמַאק

 ןיפ ןעמָאנ ןיא .םינינע עלַאנָאיצַאנ רַאפ עיצקעס יד ןעמונעגנָא קימיטשנייא

 קיװעשלָאב רעד טרירעפער עיצולָאזער יד םונעלּפ ןפיוא טָאה עיצקעס רעד

 םזירַאצ רעד ױזַא יו קיטסירעטקַארַאכ ַא ןבעג ןכָאנ .יקסנעשזַארבָאערּפ .ע

 ןוא הלשממ ןייז ןקיטסעפַאב וצ ידכ ,םזיטימעסיטנַא םעד טצונעגסיוא טָאה

 ,עיצולָאװער רעד ןעגנערב ןעק עיצַאטיגַא עשידיי-יטנַא יד ןדָאש ַא רַאפ סָאװ

 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעשיסורלַא רעד, :ריפסיוא םעד וצ עיצולָאזער יד טמוק

 ןבעג וצ גנוטכַא ןטַאר עקיטרָא עלַא טפור ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברא

 ןריפ וצ ,ןרָאטַאטיגַא ןוא סעּפורג עשיטימעסיטנַא יד ןופ טעברַא רעד ףיוא

 עמַאס יד ןשיװצ טעברַא-גנורעלקפיוא ןוא-עיצַאטיגַא עכעלרעהפיואמוא ןַא

 .עצעה רעשידיי-יטנַא רעד ןגעק ןפמעק וצ ליצ ןטימ ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב

 עקיסַאּפ ןבענוצסיױרַא טעטימָאק ןלַארטנעצ םעד ךיוא טקיטכעמלופַאב רק

 םעד סורג ןכעלרעדירב ןייז קידנקיש .עגַארּפ-ןדיי רעד ןגעוו דוטַארעטיל

 ערענָאיצולָאװער ענײמעגלַא יד ןיא טפמעק רעכלעוו ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי

 -סקלָאֿפ עשידיי יד ןיא ןצנַאלפוצנייא רָאפנעמַאװצ רעד םיא טפור .ןעייר

 ערענָאיצולָאװער עטריזינַאגרָא עצנַאג יד זַא ,טייקרעכיז עטסעפ יד ןסַאמ
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 -רַאפ יז טעוװ ןוא ןזייא ןוא לָאטש ייז רַאפ ןייטש טעוו דנַאל ןופ עיטַארקָאמעד
 ,ןדיי ןגעק טלַאװג ןדנעוװאוצנָא וואורּפ ןדעי ןגעק ןקידייט

 ַא ןפַאשעג טָאה רָאפנעמַאזוצ-ןטעװָאס רעדנעלסוױלַא רעטשרע רעד
 -רָאּפָארּפ טיול ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רע .טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ

 -ערילַאיצַאס 100 ,סעקױששנעמ 104 ןײירַא ןענייז םיא ןיא .ןלַאװ עלענָאיצ

 ןופ 1 ,ןטסילַאיצַאס סקלָאפ 3 ,ןטסידנוב 4 ,סעקיוועשלָאב 25 ,ןרענָאיצולָאװ
 ןוא .ס ,ס) ייטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעטקינייארַאפ רעד
 -רַאפ עלעיציפָא ערעייז טקישעגניײרַא ןעײטרַאּפ יד ןבָאה םעד ץוחַא .(.ס .י
 :2 וצ ןרענָאיצולָאװער-לַאיצַאס ןוא סעקיוועשלַָאב ,סעקיוועשנעמ :רעטערט
 -ניא .ד.ס ,עציועל-.ס.9.9 ,.ליפיק.ד.ס ,,דיס עשיטעל ,דנוב ,סעקיווָאדורפ
 ןופ רעייטשרָאפ 50 ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז םעד וצ ,1 וצ ןטסילאנַאיצַאנרעט

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ,טעוװָאס רעדַארגָארטעּפ

 -ַארבַא .ר :ןיײרַא ןענייז דנוב ןופ .סעיצַאזינַאגרָא עשירַאטעלָארּפ ערעדנַא ןוא
 רעדָארָאגוװָאנ-ינשזינ) יקסניסארק .ס ,(לעמָאה) ךראזאג ,ז ,(.ק .צ ןופ) שטיוװָאמ
 -ידנַאק סלַא ;(טָאטש -- דָארָאגוװָאנ- ינשזינ) שטיוװָאלעשמיש .א ,(עינרעבוג
 רעד ןופ רעציזרָאפ --- טַאדלָאס ַא) ןָאסרָא ,(ריביס) טנַאקירבַאפ .מ --- ןטַאד
 . ןענייז ייז ץוחַא .(ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טעוװָאס ןופ עיצקעס רעשירעטילימ
 ףיוא ןטסידנוב עכעלטע ךָאנ גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד ןיא ןרָאװעג טלייוועג

 רעלַארטנעצ רעד ,(+: רעביל קרַאמ ייז ןשיוצ ,עטסיל רעשיטסיוועשנעמ רעד
 ןשטנעמ קילטנעצ עכעלטע ןופ ָארויב ַא טלייטעגסיוא טָאה טעטימָאק-ריפסיוא

 ןיירַא ןענייז ָארויב ןיא ךיוא .טעברַא עכעלגעטיגָאט יד ןויפוצנָא ףיוא
 ,ןטסידנוב

 רעד טָאה ןטעװָאס יד ןופ רָאפנעמַאזצ ןשידנעלסורלַא ןטשרע םעד

 "יז רעטשרע רעד ףיוא ןיוש :טצַאשעגּפָא יױזַא ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב

 -רָא ןַא זיולב טשינ ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןזיװַאב רָאפנעמַאזצ רעד טָאה גנוצ
 -יטכיו ךרע ןַא ןָא זיא סָאד סָאװ --- ךיוא רָאנ ,טייהנייא עלענָאיצַאזינַאג

 ןטַאר יד ןופ רעריפ יד .טייהנייא עשיאעדיא ןוא עשיטילָאּפ ַא -- רעק
 ןזיוװַאב ןבָאה סָאד .ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ןבָאה רעדילגטימ עטושּפ יד ןוא

 ןגעוו -- גנוריגער רעקילייורעד רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו ןטַאבעד יד
 לא םינּפ ןפָארטעג ךיז ןבָאה ָאד .עיצולָאװער רעד ןופ עגַארפ-טנורג רעד
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ךיז טלײט סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנוטכיר עלַא םינּפ

 -עגּפָא ךיז טָאה ןרעביל ןופ טַארעפער םעד ןיא .טייצ רעזנוא ןופ קנַאזעג

 ןעוועג זיא סָאד .עטייווצ יד טַארעּפער סנינעל ןיא ,גנוטכיר ןייא טלגיּפש
 םזילַאקידניס-ָאכרַאנַא םעד ןוא םזיסקרַאמ םעד ןשיוצ טכַאלשילַארענעג ַא

 ךיז ןעלמוט סָאװ ,סעקיוװעשלַאב ידע ..."עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא

 -ןטײדַאבמוא ןַא ןיא ןעוועג רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןענייז ,דַארגנָארטעּפ ןיא ױזַא
 ,(+ ?גלָאפרעד ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ןפורפיוא סנינעל .טייהרעדנימ רעקיד

 ןסולשַאב יד ןגעק עיצַארטסנָאמעד ַא טנַאלּפעג ןבָאה סעקיװעשלַאב יד

 יד ךיוא ןוא ייז .ןעזנָא ןייז ןסײײררעטנורַא ךיז טימַאב ןוא רָאפנעמַאזוצ ןופ
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 לטבמ טימַאב ךיז ןוא רָאפנעמַאזצ ןגעק טצעהעג רדסכ ןבָאה ןטסיכרַאנַא

 .טעטירָאטיױא ןייז ןכַאמ וצ

58 
 לא

 עקיטרָא יד ןעוועג ןענייז ענערַא עכעלטּפַאשלעזעג עקיטכיוו עטייווצ ַא
 -גיא עשיטַארקַאמעד-טשינ ןעוועג ייז ןענייז רעירפ .,ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז

 עכייר יד ןופ רעייטשרָאפ יד טעװעטַאבעלַאבעג ןבכָאה'ס ואוו ,סעיצוטיטס
 ךָאנ .םישזער ןקידנשרעה םעד יבגל קידהענכה ןעוועג ןענייז ייז ןוא ןטכיש
 -סקלָאט עמירָא יד ןופ רעייטשרָאפ ןגיוצעגוצ דלַאב ןעמ טָאה עיצולָאװער רעד

 -רָאפ ןענעק ןלעוו'ס זיב ךַאז עקילייווטייצ א ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןטכיש
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1917 רעמוז ,ןלַאװ עשיטַארקָאמעד עניײמעגלַא ןעמוק
 -רעד ןיא) ןעגנוטלַאװרַאפ-טסָאלָאװ ןופ ךיוא יװ ,ןטַאר-טָאטש עיינ ןופ ןלַאװ

 קרַאטש ןעוועג ןלַאװ יד ןיא זיא דנוב רעד .(ךעלטעטש עניילק רָאג ןוא רעפ
 ,טקילײטַאב

 -םיוא ערעטיירב ליפ טלעטשעג ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 עטצענערגַאב עקידרעירפ יד .טייקיטעט רעלַאּפיצינומ ןופ טיבעג ןפיוא ןבַאג
 רעייטשרָאפ ןופ טריפעגנָא ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז עשיפרָאד ןוא עשיטָאטש
 טליפרעד טשינ טייו טָאה ,סעקינװַאנישט ןוא ןטפיש עכעלגעמרַאפ יד ןופ

 ןַא ןיא ןעוועג בור יּפ-לע זיא טפַאשטריװ עלַאנומָאק יד ןוא ןבַאגפיוא עריא

 עלַאקידַאר ַא טרעדָאפעג ךיז טָאהס .בצמ םענעזָאלעגּפָא ןוא ןשיאַאכרַא
 טימ טבערטשעג רעכירעד ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד .גנורעדנע
 וצ ידּכ ,ןטַאר-טָאטש יד ןיא ןטייהרעמ ןרעבָארעד וצ תוחוכ עמַאזניימעג
 טנעקעג טָאה סָאד ,ןעמַארגָארּפ עלַאּפיצינומ ערעייז ןכעלקריוורַאפ ןענעק
 ןטלָאװ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןעוו ,גלָאפרעד טימ ןרעוו טכיירגרעד

 -רעגריב יד ןגעק טנָארפ ןייא טעדליבעג ןוא טקיניײארַאפ ןטערטעגסױרַא
 .סעטסיל עכעל

 -ץג עינַאּפמַאק-לַאװ רעד רַאפ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 -לַאיצָאס יד :סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא יד ןוויטקעריד עכלעזַא ןבעג
 דתב רעד .קידנעטשבלעז ןטערטסױרַא ןלַאװ יד ייב ףוַאד עיטַארקָאמעד
 -רעד ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד טימ ןעמַאזוצ עטסיל ןייא ןלעטשסױרַא ףרַאד
 עיצַאטיגַא עקידנעטשבלעז ַא ןריפ וצ טכער יד ןענערָאװַאב ךיז רע ףרַאד ייב
 יא ,עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב יא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רַאפ

 עכעלטייהנייא ןַא ךעלגעמ טשינ זיא'ס ביוא ,ןטַאר-טָאטש יד ןיא רעטעּפש
 -ַאזוצ עטסיל ןייא ןלעטשסױרַא ןעמ לָאז ,ןעגנוריּפורג .ד .ס עלַא ןופ עטסיל

 -ָאנַאכעלּפ -- ַאווטסנידעי גנוריּפורג רעד טימ) טעקיוועשנעמ יד טימ ןעמ
 טבילרעד זיא ןרענָאיצולָאװער-לַאיצַאס יד טימ ןכַאמּפָא ,(טשינ -- סעצ

 טשינ ןענעק'ס ,ןטעטימָאקןָאיַאר ןוא-טנגעג ןופ רעדָא .ק .צ ןופ םכסה ןטימ
 ןופ סעיצַאוינַאגרָא יד טימ ןעמַאזוצ סעינַאּפמַאק-לַאװ עמַאזניימעג ןייק ןייז
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 ךעזעידיי ןוא (סעצווָאמיײס) .ס .י ,(ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצָאס) .ס .ס
 .(ןטסיקלָאפ) גנוקינייארַאפ רעשיטַארקָאמעד

 ןַא ןיא ןיגוצניירַא טגָאזעגּפָא ךיז שירָאגעטַאק ןבָאה סעקיװעשלָאב יד
 -ַאיצָאס טעדליבעג ךיז רעבירעד ןבָאה .קָאלב ןשיטסילַאיצָאס םענײמעגלַא
 .דנוב ןוא ןרענָאיצולָאװער-לַאיצַאס ,סעקיועשנעמ ןופ ןקָאלב עשיטסיל
 ןבָאה טעטש ,עקיטכיוו דָארג ,עקינייא ןיא : ןעמַאנסיוא ןעוועג ןענייז ָאד ךיוא
 -עלק ,עכעלטע ןיא .רעדנוזַאב ןייג וצ ןסָאלשַאב ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד
 ,םוטעמוא טעמכ .ןײלַא ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג דנוב רעד זיא רעטרע ערענ
 רעד זיא ,קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ַא ןפַאש וצ ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא'ס ואוו
 ןופ סױרַא רעסעב רע טלָאװ ןלַאפ עסיוועג ןיא שטָאכ ,ןירַא םיא ןיא דנוב
 יד ,עטסיל עשידנוב ענעגייא ןַא טלעטשעגסױרַא טלָאװ רע ןעוו ,ןלַאװ יד
 ,טריטיגַא ןבָאה ןטנעמעלע עשיטַאבעלַאב םתס ןוא ןסקָאדָאטרָא ,ןטסינויצ
 אזַא טָאה לָאמלײט ,ןטַאדידנַאק עשידיי רַאפ זיולב ןעמיטש ןפרַאד ןדיי זַא
 ,םוטעמוא טשינ .עצעה רעשיאוג-יטנַא ןופ םרָאפ יד ןעמונעגנָא עיצַאטיגַא
 ,רעלייוו עשידיי ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג סע טָאה רעטרע עסיוועג ןיא רעבָא
 -םוחת םענעזעוועג םעד ץוחמ טעטש ןיא טרפב ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 ,ןגירשרַאפ קָאלב ןשיטסילַאיצָאס םעד ןבָאה ןטימעסיטנַא יד ןעוו ,בשומה
 ,ןטסידנוב ךיוא טרירוגיפ ןבָאה ריא ףיוא לייוו ,עטסיל *עקסווָאדישז; ַא יו

 -טָאטש יד ןופ זיא קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ללכב
 טכיירגרעד רע טָאה רעטרע ךס ַא ןיא .קרַאטש ןוא טוג סױרַא ןלַאװ-טַאר
 ןבָאה ,רעטרע עטלייצעג ןיא ץוחַא ,סעקיװעשלָאב יד .טייהרעמ עטולָאסבַא ןַא
 ןיילַא קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה רעטרע ליפ ןיא .ןטינשעגּפָא טכעלש
 -טַאר טייהרעמ ַא טריפעגכרוד סעטסיל עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא טימ רעדָא
 ,רעקירָאטסיה ַא ןוא ןטעדַאק יד ןופ רעריפ ַא ,וָאקוילימ לעװַאּפ .רענעמ
 -רָאפ טעטש 779 ןופ ןענייז רעבמעטּפעס ןטימ זיב :לכהידךס ַאזַא ןָא טיג
 -לוזער םעד ןבעגעג ןבָאה ןלַאװ יד 642 ןיא ןטַאר-טָאטש ןופ ןלַאװ ןעמוקעג
 -עינרעבוג יד ןיא טנעצָארּפ 7 ןעמוקַאב ןבָאה סעקיװעשלָאב יד :טַאט
 טרינימָאד טָאה עטשרע יד ןיא .טעטש ערעדנַא ןיא טנעצָארּפ 2 ןוא טעטש
 טפלעה ַא זיא (רעטרע טרענעלק) עטייווצ יד ןיא ,קָאלב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 .(++ עשיאייטרַאּפמוא ןופ ןענַאטשַאב רענעמטַאר עטלייוועגסיוא יד ןופ

 ןלַאװ יד ןיא ןעמונעג ליײטנָא דנב רעד טָאה טעטש עלַא ןיא טשינ
 עשידיי ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,רעטרע ענעי ןיא זיולב ןָאט טנעקעג סע סָאה רע
 עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עוויטקַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ואוו ןוא גנורעקלעפַאב
 ןזיווַאב ןעמ טָאה טעטש לָאצ רעטצענערגַאב רעד ןיא ןליפַא .עפורג רעדָא
 יז ןבָאה רעטרע ליפ ןיא .רענעמטַאר עשידנוב 500 רעביא ןריפוצכרוד
 -לַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןעמונרַאפ
 ןבילקעגסיוא טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ סלַא זיא קסנימ ןיא ,לשמל .,גנוט
 -עציוו עשידנוב .וָאקטרעשט דוד -- ווָאטַארַאס ןיא ,ןייטשנייוו .א ןרָאװעג
 ,קסניווד ,(עירול שריה) סעדָא ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז סרעציזרָאפ

109 



 רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא קסניווד ןיא .רעטרע ערעדנַא ןוא קסיורבָאב ,לעמָאה
 טָאטש-טּפיױה רעד ןיא ,ןטנעדיזערּפ-טָאטש-עציוו עשידנוב ןעוועג ךיוא ןענייז
 -טָאטש רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה דַארגָארטעּפ

 וװעליהָאמ ןיא .קאּפושטש לאומש ןוא בקעי רעוט עשידנוב יד גנוטלַאװרַאפ
 .ןַאמרעט השמ ןעוועג טַאר-טָאטש ןופ רַאטערקעס רעד זיא

 : טעטש יד ןיא גנַאגסױא-לַאװ ןופ ןליּפשייב עכעלטע

 ןילַא טריפעגכרוד קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה וועינישיק ןיא
 ,ןטסידנוב ןעוועג 14 ןענייז 60 יד ןופ ,105 ןופ רענעמטַאר 60 -- טייהרעמ ַא

 (טעװָאס ,,ר.ס ,,ד.ס ,דנוב) קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה קסניווד ןיא
 עלַא ,ןטסידנוב 18 ייז ןופ ,רענעמטַאר 75 ןוא ןעמיטש טנעצָארּפ 74 ןעמוקַאב
 יז ןופ ,רענעמטַאר 25 עשידיי-טשינ ןוא עשידיי -- סעטסיל עקירעביא
 ,7 ןסלָאדָאטרָא ןוא 2 ןטסינויצ

 50 טריפעגכרוד טָאה קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד : ועשטידרעב ןיא
 ,6 ןטסילַאיצַאס עשיניַארקוא ,14 .ר .ס ,15 .ד .ס ,15 --- דנוב ייז ןופ ,רענעמטַאר

 100 ןופ (ןטסידנוב 11} 28 -- קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד : קסבעטיוו
 ,17 -- סעקיװעשלָאב יד ,רענעמטַאר

 טנעצָארּפ 60 ןעמוקַאב קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה קסױרבָאב ןיא
 -עשנעמ 8 ,ןטסידנוב 12 :30 טריפעגכרודַא רענעמטַאר 50 ןופ ,ןעמיטש
 ..ס.ּפ.ּפ ןופ 5 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס 5 ,סעקיוו

 ןענייז סעינרעבוג רעווָאגינרעשט ןוא רעװַאטלָאּפ ,רענילָאװ ,רעוועיק ןיא
 ,רענעמטַאר עשידנוב 122 ןרָאװעג טלייוועג רעטרע 24 ןיא

 6 ,ןטסידנוב 10 ,.ר.ס 33 ןעוועג רענעמטַאר 102 ןוכ ןענייז קסנימ ןיא
 ,טסינויצ-ילעוּפ 1 ,ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ 8 ,סעקיװעשלָאב 6 ,סעקיוועשנעמ

 לארשי-ללכ ןופ 16 ,טסילַאיצָאס רעשיסור-סייוו 1 ןוא רעשיניַארקוא 1 ,.ס.ס 1

 עשיסור 2 ,קָאלב ןכעלרעגריב ןשילױּפ ןופ 11 ,(ןטסינויצ 5 ייז ןשיווצ) קָאלב

 ,עשיאייטרַאּפמוא 2 ,ןטעדַאק 3 ,ןטסילַאנָאיצַאנ

 טעטש עטסקיטכיװ יד ןופ לָאצ ַא ןיא ןענייז ןרענָאיצילָאװער-לַאיצָאס יד
 ,תונוחצנ עקידנשַארעביא ןטלַאהעגּפָא ןוא עטסיל רענעגייא ןַא טימ ןעגנַאגעג
 ןוא קסטוקריא ,וָאקרַאכ ,סעדָא ,עװקסָאמ ,דַארגָארטעּפ ןיא ןעוועג זיא ױזַא
 ,טרָא ןטשרע ןפיוא ןעוועג ייז ןענייז דַארגָארטעּפ ןיא .טעטש ערעדנַא לָאצ ַא

 עטולָאסבַא ןַא טַאהעג ייז ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןוא סעדָא ,עװקסָאמ ןיא
 ,טייהרעמ

 -עשלָאב רעד טימ תופתושב) עגיר ןיא זיולב ןבָאה סעקיװעשלָאב יד
 ןוחצנ ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא .ד .ס רעשיטעל רעד ןופ עיצקַארפ רעשיטסיוו

 טעטש ערעדנַא לָאצ רעניילק ַא ןיא ןוא דַארגָארטעּפ ןיא .(רענעמטַאר 49)
 -ניה טייו ןבילבעג ייז ןענייז רעטרע בור ןיא רעבָא ,טוג סױרַא ייז ןענייז
 ,קָאלב ןשיטסילַאיצַאס םעד יבגל קילעטשרעט

 רענעמטַאר טריפעגכרודַא דנוב רעד טָאה ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יו
 ןבָאה רעירפ ואוו ,בשומה-םוחת םעד ץוחמ טעטש לָאצ רערעסערג ַא ןיא ךיוא
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 -סיוא ןענייז םיבושי עשידיי ערעסערג ןוא טכערניואוו ןייק טַאהעג טשינ ןדיי
 דנוב רעד טָאה ,לשמל ,ווָאטַארַאס ןיא .ןרָאי-המחלמ יד ןיא טשרע ןסקַאװעג
 סָאװ ,קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ עטסיל רעד ףיוא רענעמטַאר 5 ןעמוקַאב

 ןענייז ןיצירַאצ ןיא .(סעקיוועשנעמ 20 ןוא ,ר.ס 238) 723 טריפעגכרוד טָאה

 ,קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ 80 יד ןשיװצ רענעמטַאר עשידנוב 5 ךרודַא ךיוא

 -- ַאדגָאלָאװ ןיא .קָאלב ןשיטסילַאיצַאס ןופ 52 ןשיווצ 4 --- קסנעלָאמס ןיא
 ,00 לָאצ רענײמעגלַא רעד ףיוא (סעקיוועשנעמ 14 ,.ר .ס 16) 32 ןשיווצ 3
 -עשנעמ 21 ,,ר .ס 234) קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ 68 ןשיווצ 3 -- אזנעּפ ןיא

 ןטַאדנַאמ 60 ןופ קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה קסניביר ןיא .(סעקיוו
 טָאה שזעינָארָאװ ןיא .ןטסידנוב 4 ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ ,50 טרעבָארעד

 -עג ןענייז 2 ,89 ןופ רענעמטַאר 47 ןעמוקַאב קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד
 םעד ץוחמ טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןעוועג זיא ךעלנע .ןטסידנוב ןעוו
 ,בשומה-םוחת

 עסיורג ןייק ייז ןבָאה ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב עשידיי יד ךייש סָאװ
 יד ןופ לייט רעקידנטיײדַאב ַא לייו ,ןענעכייצרַאפ וצ טַאהעג טינ תונוחצנ

 ןיא ןוא קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןוא דנוב ןרַאפ טמיטשעג טָאה רעלייוו עשידיי

 ןויצ ילעופ יד .ןעײטרַאּפ רעדנעלסור ענײמעגלַא יד רַאפ רעטרע עסיוועג

 -רע ערענעלק עכעלטע ןיא זיולב ןבָאה (.ס .י ןוא .ס .ס) עטקינייארַאפ יד ןוא

 ןלַאוװ יד וצ ןעגנַאגעג טשינ ייז ןענייז רעטרע בור ןיא .גלָאפרעד טַאהעג רעט

 יד ןענייז רעטרע רָאּפ ַא ןיא .ןריפוצכרוד םענייק ןזיווַאב טשינ ןבָאה רעדָא
 ןזיווַאב םעד תמחמ ןוא .ר .ם יד ןופ עטסיל רעד ףיוא ןעוועג עטקינייארַאפ
 ,ןטַאדידנַאק שרעייז ןריפוצכרוד

 רעדָא תוביס עקיטרָא בילוצ דנוב רעד זיא רעטרע ערענעלק לָאצ ַא ןיא

 ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג ןריקָאלב וצ ךיז ןעמעוו טימ ןעוועג טשינ זיא'ס לייוו

 ,עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע ואוו טרָאד .עטסיל רענעגייא ןַא טימ
 ַא טימ ןרירטסוליא סע ןלעוװ רימ .רעטוג רָאג א ןעוועג טַאטלוזער רעד זיא

 יד טָאה (עינרעבוג רעוועיק) לסימָאדַאר ןיא .ןןימ םעד ןופ לטעטש שיּפיט

 (עשידיי-טשינ ןוא עשידיי) עלַא ןופ טנעצָארּפ 25 ןעמוקַאב עטסיל עשידנוב

 טעמכ .טַאר-טָאטש ןיא רענעמטַאר 8 טריפעגכרוד ןוא ןעמיטש ענעבעגעגּפָא

 -נוב ןעוועג ןענייז טַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ןיא ןטַאגעלעד עשידיי עלַא
 טריפעגכרודַא דנוב רעד טָאה הליהק רעשידיי רעד ןיא ןלַאװ יד ייב .ןטסיד
 ,ןטַאדידנַאק ענייז ןופ 20 בורק

 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןעגנוטלַאװרַאפ-טסָאלָאװ יד וצ ןלַאװ ןיא ךיוא
 ,טקילײטַאבטימ ןעוועג זיא דנוב רעד ןוא קָאלב רעשיטסילַאיצָאס ַא רעטרע ליפ

 -ַאר עשירעיוּפ טימ ךיז ןריקָאלב ןוא ןטעברַאוצטימ ןעמוקעגסיוא זיא ָאד
 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאקיד

 ,עכעלרעייפ ןעוועג ןענייז ןטַאר-טָאטש עיינ יד ןופ ןעגנוציז עטשרע יד
 ןוא סעיצַארַאלקעד ערעייז טנעיילעג ןבָאה ןעײטרַאּפ יד ןופ רעייטשרָאפ יד
 עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא'ס ואוו .,גנוריפנָא יד ןרָאװעג טלייװעגסיוא זיא'ס
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 טייז ןייא ןופ ןּפורג עכעלרעגריב ערעדנַא ןוא ןטעדַאק יד ןבָאה ,טייהרעמ

 טגָאזעגּפָא ךיז ןלַאפ ליפ ןיא טייז רעטייווצ רעד ןופ סעקיװעשלָאב יד ןוא
 -רַאפ רעד ןיא ןטעברַאטימ ןוא טַאר-טָאטש ןופ םוידיזערּפ ןיא ןייגוצנײרַא
 ,(טַארטסיגַאמ) גנוטלַאוו

 יד טנעיילעג ןטַאר-טָאטש לָאצ ַא ןיא ןבָאה דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד

 ןיא טָאה קסיורנָאב ןיא ,ןכַארּפש ייווצ ןיא רעדָא ,שידיי ןיא סעיצַארַאלקעד
 שידיי ןיא עיצַארַאלקעד יד טנעיילעג עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ

 ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ רענעמטַאר יד ןבָאה ןטרָאד .דיװכָאי עקכַאנ

 ןיא .שיסור:סייוו ןוא שיליױּפ ,שיסור ןיא סעיצַארַאלקעד ערעייז טנעיילעג

 ןיא טנעײלעג רענעמטַאר עשידנוב יד ןופ עיצַארַאלקעד יד טָאה קסניווד
 | ,לעדָאנ שיסור ןוא שידיי

 יד ןעוװװעג ןענייז טיײקיטעט רעשידנוב ןופ טיבעג קיטכיו רָאג ַא
 -קע טשינ טעמכ ייז ןבָאה עיצולָאװער רעד זיב .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ

 -ייז ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןעוועג ןענייז ןטרָאד ןוא ָאד ביוא ,טריטסיז
 -ענ ַא טריפעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא סעּפורג עניילק ןופ ןענַאטשַאב ייז ןענ
 -עד טָאה'מ .ץנעטסיזקע עלַאגעלמוא ירמגל רעדָא עלַאגעל-בלַאה עקידכעב
 עלענַאיסעּפָארּפ טנעמַאדנופ עמַאס ןופ ןעיובפיוא טפרַאדעג םוטעמוא רעביר
 ,רעטעברַא עלַא ןעמענמורַא ןענעק ןלָאז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא

 יד ןיא .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא דלַאב ךיז ןבָאה ןטסידנוב יד

 רעריפנָא ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג ייז ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי
 ַא ךיז ייב ןפַאשעג טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ןענייארַאפ יד ןעיוב םייב

 -עפָארּפ סָאד טַאלבנכָאװ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןוא עיסימָאק עלעיצעּפס
 -עלבָארּפ עשימָאנָאקע יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז ןטרָאד .ןבעל עלענָאיס

 ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד ןיא ןענייארַאפ יד ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא ןעמ

 ןקידהעש-8 םעד ןריפוצנייא ךיילג ןעוועג זיא ןבַאגפיוא עטשרע יד ןופ ענייא
 טריפעגנָא ןענייארַאפ יד ןענייז טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא ,גָאט-סטעברַא
 ןוא ןעגנוגנידַאב -המחלמ עקיטסניג:טשינ יד ןיא .ןטסידנוב ןופ ןרָאװעג

 םענענַאטשעגּפָא-לעירטסודניא םניא ןבָאה גנורעדורעצ רעשימָאנָאקע רעד ןיא
 ןוא ןפמעקסיוא טשרע טפרַאדעג ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד דנַאלסור
 טָאה'מ סָאװ ,רעטעברַא יד רַאפ טכער ןוא סעיטנַארַאג עכלעזַא ןריפנייא
 עטלקיװטנַא-לעירטסודניא ענעדישרַאפ ןיא טריפעגנייא טַאהעג רעירפ ןיוש
 -ּפִא ךיז קיליװ ןעוועג טשינ ללכב ןענייז ןסַאלק עכעלגעמרַאפ יד .רעדנעל

 יד .סעיציזָאּפ טכַאמ ןוא סעיגעליווירּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןופ ןגָאזוצ

 דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא טלעטשעג ייז ןבָאה ןענייארַאפ יד ןופ ןעגנורעדָאפ
 ןטוַאקָאל טימ טָארדעג וליפַא ןלַאפ לייט ַא ןיא ןוא

 ףױא רעטעברַא עשידיי יד טריטנעזערּפער ןבָאה רעוט עשידנוב יד
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 יד ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןצנערעפנָאק ענײמעגלַא ענעדישרַאפ

 יד ןופ ץנערעפנָאק רעדנעלסודלַא עט2 יד ןעוועג זיא ייז ןופ עטסקיטכיוו

 -עּפ ןיא ילוי 3 םעד ןביהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ

 ,געט 8 טרעיודעג ןוא דַארגָארט

 14 ייז ןשיװצ ,ןטַאגעלעד 211 ןעמוקעג ןענייז ץנערעפנָאק רעד וצ

 ,לעמָאה ,קסבעטיוו ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטַאגעלעד עשידנוב יד .,ןטסידנוב

 -ילעי ,ַאלוט ,עװקסָאמ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ,וָאקרַאכ ,גרובנערָא ,רימָאטישז

 ,(עינרעבוג רעװַאלסָאנירעטַאקעי) עקווָאלראג ,לָאּפויראמ ,דַארגטעװַאס

 ןופ ןוא 1906 רָאי ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זויא ץנערעפנָאק עט2 יד

 -עפנָאק רעדנעלסורלַא ןַא ןטלַאהוצּפָא ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא ןָא טלָאמעד

 -רַאפ טציא ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ןענייארַאפ עלעגָאיסעּפָארּפ יד ןופ ץנער

 ,ענעברָאטשרַאפ יד ןשיווצ ,רעדילגטימ ןָאילימ ןבלַאהטרעדנַא בורק ןטערט

 ,גנוציז גנונעפע רעכעלרעייפ רעד ףיוא ןייטשפיוא טימ טרעַאב טָאה'מ סָאװ

 זיא רעכלעוו ,רעסָארג װַאלסינָארב רעריפ רעשידנוב רעד ןעוועג ךיוא זיא

 ,ץנערעפנַאק רעדנעלסור רעט2 רעד ףיוא טָאגעלעד ַא ןעוועג

 -נעמ) ןטסילַאיצַאס 105 : טלייטעצ ןעוועג ץנערעפנָאק יד זיא שיטילָאּפ

 -רַאּפמוא טשער יד ןוא סעקיװעשלָאב 85 ,(ערעדנַא ןוא ,ןטסידנוב ,סעקיוועש

 ,מ ןעוװעג ןענייז ןטַאגעלעד עשיטסילַאיצַאס יד ןופ רעריפ יד .עשיאייט

 ןטַאבעד ןוא ןטַארעּפער יד ןיא .ןינאווערעשט .פ ןוא (ןאגאק) שטיוועינירג

 -עשלָאב יד .,ןעגנוטכיר עדייב ןשיווצ תועד-יקולח יד ןזיװעגסיױרַא ךיז ןבָאה

 -עגרעביא ןלָאז ןענייארַאפ עלענָאיטעפָארּפ יד זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה סעקיוו

 זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד .עיצקודָארּפ רעד ןופ לָארטנָאק יד ןעמ

 -ַאבטימ ןייז ןפרַאד ןענייארַאפ יד ןוא הכולמ רעד ןופ עבַאגפיוא ןַא זיא סָאד

 -ינַא רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ךיוא ןענייז ייז ,לָארטנַאק רעד ןיא טקילײט

 ןּפַאכרַאפ ןלָאז סעּפורג עשיטילָאּפ רעדָא ןטעטימָאק-קירבַאפ יד זַא ,עיצַאט

 יד ןעמונעגנָא עקַאט טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ טייהרעמ יד .,ןקירבַאפ יד

 ,גנולעטש עשיטסילַאיצָאס

 -וצ טָאה'מ ואוו ,סעיצקעס ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד

 -יטעט-רוטלוק ןופ עיצקעס רעד ןיא .סעיצולָאזער ענעדישרַאפ יד טיירגעג

 לאומש רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד טַארעפער ַא טנעיילעג ךיוא טָאה טייק

 ןשידנוב םעד טקידיײטרַאפ ןוא טרילומרָאפ טָאה רע .(ונל) יקסנַאשזָאג

 ןופ רעדילנגטימ יד ןשיװצ טעברא-גנורעלקפיוא רעד ןגעוו טקנוּפדנַאטש

 עלערוטלוקילַאנַאיצַאנ ןפַאש וצ טגיילעגרָאפ טָאה רע .סעיצַאנ ענעדישרַאפ

 ערעדנוזַאב יד ןופ רעדילגטימ יד .ןענייארַאפ עטשימעג יד ןיא סעיצקעס

 טריפעג ףרַאד טעברַא רוטלוק יד .סעיצקעס יד ןלייוסיוא ןלָאז סעיצַאנ

 -קעס עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ יד .רעדילגטימ יד ןופ ןכַארּפש יד ףיוא ןרעוו

 ,ץנעטעּפמָאק רעייז ןופ ןעמַאר יד ןיא םָאנָאטיױא ןייז ןפרַאד סעיצ

 יד ,ןטַאגעלעד עשיטסיוועשלָאב יד ןטערטעגסױרַא ןענייז םעד ןגעק

 ןעמ טָאה עיצולָאזער ןייק ןוא ךיילג ףיוא ךיילג טלייטעצ ךיז ןבָאה ןעמיטש

118 



 ָאד ךיוא .םונעלּפ ןפיוא ןעמוקעג זיא עגַארפ יד .ןעמעננָא טנעקעג טשינ
 לייט ַא ךיוא לייוו ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ גַאלשרָאפ סיקסנַאשזָאג זיא
 זיא'ס .ןגעק טמיטשעג ןבָאה ןעגנוריּפורג עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא יד ןופ
 טגָאזעג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער-סימָארּפמָאק ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 יד ןשיװצ טעברַא-גנורעלקפיוא עלערוטלוק יד ןריפוצנָא ידכ; : ןרָאװעג
 -ַאנ ןייארַאפ םניא ןרעוװו טעדליבעג ןענעק סעיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא
 רענײמעגלַא רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,סעיסימָאק עלערוטלוק-לַאנָאיצ
 ןעלטימ יד טימ ןצונַאב ךיז לָאז סָאװ ,עיסימָאק-גנורעלקפיוא רעלערוטלוק
 ןעגנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד ףיוא .עסַאק-ןייארַאפ רענײײמעגלַא רעד ןופ
 רעד טול .ךַארּפש רענעגייא רעייז ףיוא ןדייר וצ טכער יד רעטעברַא יד ןבָאה
 -זיא רעד ןבעגעגרעביא טרעװ רעדילגטימ עקידנזעװנָא יד ןופ גנורעדָאפ
 ,?ןעײטשרַאפ ייז סָאװ ,ךַארּפש רעד ףיוא סעדער ענעטלַאהעג יד ןופ טלַאה
 -סױא ןלָאז סעיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןופ רעטעברַא יד זַא ,ּפיצנירּפ רעד
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא ,סעיסימָאק-רוטלוק ערעייז ןלייוו

 גנוריפנָא עלַארטנעצ עקילייווטייצ ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ףוסל
 .ש רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ,ןשטנעמ 35 ןופ
 עטקינייארַאפ יד ןופ ןטַאגעלעד 3 ןעװעג ךיוא ןענייז'ס .(:* יקסנַאשזָאג
 ךיז ןלָאז סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז .(.ס .י ןוא .ס .ס)
 .םינינע ערעדנַא טימ ךיוא רָאנ ,עלערוטלוק טימ זיולב טשינ ןעמענרַאפ
 .טציטשעגרעטנוא טשינ םעד ןיא ייז טָאה רענייק

 עקיטרָא לָאצ רעסיורג ַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעוט עשידנוב יד
 עטצעל יד ןיא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןצנערעפנָאק-טנגעג ןוא
 -ָארּפ יד ןופ ץנערעפנָאק עקיגָאט-3 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ינוי שדוח ןופ געט
 -ּפָא ןיא יז ,דנַאלסור-םורד ןופ סעינרעבוג 5 ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 ,טעטש 23 ןופ ןטַאגעלעד 95 ןעמוקעג ןענייז'ס .וועיק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 טלדנַאהַאב ךיוא ןעמ טָאה עלענָאיסעּפָארּפ ץוחַא .ןטסידנוב 26 ייז ןשיװצ
 ,םינינע עשיטילָאּפ

 -עד יד ןבָאה טנגעג ברעמ"-ןופצ ןופ ץנערעפנָאק רעשידנוב ַא ףיוא
 -ַאפ ןענייז (קילטנעצ 2 רעביא) רעטרע ערעייז ןיא זַא ,טעטכירַאב ןטַאגעל
 ערעייז ןענייז ןטסידנוב יד ןוא רעטעברַא טנזיוט 35 טימ ןענייארַאפ 126 ןַאר
 רעטנזיױט טריזינַאגרָא ןַארַאפ ןענייז םעד ץוחַא .רעריפ ןוא רעיױב-טּפיױה
 .רעטעברַא"ןַאב

 ערעדנוזַאב ןופ ןרָאפנעמַאזװצ ןיא טקילײטַאב ךיז ךיוא ןבָאה ןטסידנוב
 -סור רעט5 רעד ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ ןיא ןיא ילוי שדוח ןיא .ןענייארַאפ
 ןבָאה'ס .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןענייארַאפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעל
 -רַאּפ ןטיול .ןעגנולײטּפָא עקיטרָא 104 ןופ ןטַאגעלעד 150 ןעמונעג לײטנָא
 20 ..ר .ס 50 ,סעקיוװעשנעמ 55 :ןעװעג ןענייז לעטשנעמַאזוצ ןשיאייט
 סוָאנַאכעלּפ) ָאװטסנידעי ןופ 2 ,טעדַאק 4 ,ןטטידנוב 5 ,סעקיװעשלָאב
 ,עטקינייארַאפ 2 ןוא ןטסילַאיצָאס-סקלָאפ 2 ,(עּפורג
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 ןיא טָאה דַארגָארטעּפ ןיא רערעל .ןופ רָאפנעמַאזװצ רעדנעלסור ןפיוא

 יקסנַאשזָאג .ש טסירגַאב דנוב ןופ ,ק .צ םייב עיסימָאק-לוש רעד ןופ ןעמָאנ

 ,ןטסידנוב 25 .ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד ןשיווצ .,(ונל)

 סָאד .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןענייארַאפ ענעדישרַאפ ןענַאטשטנַא ןענייז'ס
 -עג זיא ערעדנַא ןשיװצ ,טילבעגפיוא טָאה ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג
 ןענייז טרָאד ךיוא ,ןטסילַאיצָאס:םיריוטקָאד ןופ ןייארַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאש
 ןַאמ 7 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא .רעדנירג יד ןשיוװצ ןעוועג ןטסידנוב
 ,ןטסידנוב ןעוועג 2 ןענייז

 זיא סָאװ ,ןײארַאפ-רעטשרעב רעד ןרָאװעג טבעלעגפיוא זיא 1917 ןיא
 -עג ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד טעמכ דנוב ןטימ ןדנובעגנעמַאזוצ גנע ןעוועג

 רעטשרע רעד -- דנוב-רעטששרעב רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא סָאד .עטכיש
 רעד ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןטנבייצעגסיוא ןַא ךיוא רָאנ ,סוחי טַאהעג זיולב טשינ טָאה דנוב-רעטשרעב
 -:והרָאי ןט19 ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןיוש .דרַאקער ןרענָאיצולָאװער
 ,ןװיטַאריּפסנָאק ַא) רָאפנעמַאװצ ןטשרע ןייז ןטלַאהעגּפָא רע טָאה טרעד
 -עלעד ןעוועג ןענייז רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג םענעי ףיוא .(ךיז טייטשרַאפ

 ,עירָאװלַאק ,עווָאלבשזרעװ ,קסבעטיוו ,עקװַאלסערק ,קטנימ ,ענליוו ןופ ןטַאג

 ךיז דָארָאגװַאנ-ינשזינ ןיא טָאה 1917 יַאמ 26 םעד תבׂש ןעו .קשיווָאקליװ
 טעטש בור רעד טָאה ,רעטעברַא-רעטשרעב יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד טנפעעג
 'ניא:רעטשרעב יד טרירטנעצנָאק רעירפ ךיז טָאה'ס ואוו ,ךעלטעטש ןוא
 -עבּרַא לײט ַא .עיצַאּפקָא רעשטייד רעטנוא ןענופעג ןיוש ךיז ,עירטסוד
 ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז רעדָא טרעדנַאװעגסיױא טרָאד ןופ ןבָאה רעט
 עיינ ןפַאשעג ייז ןבָאה דנַאלסור ףיט ןיא .םישוריג עשירַאצ יד תעב
 -עג ןענייז דָארָאגװָאנ-ינשזינ ןיא רָאפנעמַאזצ ןפיוא .ןערטנעצ-רעטשרעב

 .לעמָאה ,קסבעטיוו ןופ 8 ןוא אפוג טָאטש רעד ןופ 11 -- ןטַאגעלעד 19 ןעוו
 "וצ רעד .שטאידאג ןוא בודָארַאטס ,ןיצירַאצ ,עווָאקסיל ,ווָאלקש ,לעווענ
 ןשידנוב ןופ טשרעהַאב ןעוועג זיא ןוא געט 3 טרעיודעג טָאה רָאפנעמַאז
 ,(1* טסייג

 טלעטשעג ןטייצ עשירַאצ יד ןיא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב עוויטַארעּפָאָאק יד
 ןסקַאװרעדנַאנַאפ טיירב ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,טירט עקידלקַאװ עטשרע יד
 רעטשרע רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה טסוגױא 14 םעד .עיצולָאװער רעד ךָאנ
 ןענייז טרָאד ךיוא .ןוויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסור
 רעד סָאװ ,גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד ןיא .ןטַאגעלעד עשידנוב ןעוועג
 ,ןיועל םארבא טסידנוב רעד ןיירַא ךיוא זיא ,טלייוועגסיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ

 ןוא ןטפַאשרעּפרעק לָאצ רעסיורג ַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטסידנוב
 -ָאקע ןופ ןגייוצ ענעדישרַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצנערעפנָאק
 יז ןבָאה ,קיטיינ ןעוועג זיא'ס ואוו ,םוטעמוא .ןבעל ןשהכולמ ןוא ןשימָאנ
 -ַאב רעשידיי רעד רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ ּפיצנירּפ םעד טקידיײטרַאפ
 ,גנורעקלעפ
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 עיסעס עקיגָאט-2 ַא ןעמוקעגרָאפ וװָאקרַאכ ןיא זיא ינוי שדוח ןטימ ןיא
 10 ןופ סעיניל"ןַאב 6 ןעוועג ןענייז'ס תושר סנעמעוװ ןיא ,טעטימָאק ןופ
 ,סעװטסמעז ,טעטש ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ןענייז'ס ,סעינרעבוג-םורד
 ךיוא ןעמוקעג ןענייז טעטש יד ןופ .ַא .א ןטעטימָאק-עזרעב ,ןטנַאקירבַאפ
 ןופ דילגטימ ַא ,ןרעטש םיסקַאמ .,ןטַאר-רעטעברַא יד ןופ ןטַאגעלעד עכעלטע

 -ָאק-טנגעג ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעוועג זיא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעוװָאקרַאכ

 -ַאר רעגָארָאװירק ןוא רענָאד ןופ טַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ןופ טעטימ
 עלַאנָאיצַאנ יד שטָאכ זַא ,ןזיוועגנָא ןרעטש טָאה עדער ןייז ןיא .ןענָאי
 עשידיי וצ טשינ ךָאד ןעמ טיצ ,ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ןענייז ןעגנוצענערגַאב

 ַא טגיילעגרָאפ טָאה רע ,ןענַאב יד ייב טקיטפעשַאב ןייז וצ רעטעברַא
 -קרעוו-ןַאב יד ןיא רעטעברַא עשידיי ןעמעננָא לָאזמ זַא ,עיצולָאזער
 -ןַאב יד .ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא עיצולָאזער יד .ןטַאטש

 ןריזילַאער ןגעװ גנונדרָארַאפ א ןבעגעגסױרַא דלַאב טָאה גנוטלַאװרַאפ
 ,(1ז סולשַאב םעד

 -:עמַאזוצ גנודנירג ַא ןעמוקעגרָאפ וָאקרַאכ ןיא זיא ילוי שדוח ןיא
 -ָארּפ עקיטיינ יד טימ דנַאלסור-םורד ןופ טפַאשטריװ יד ןגרָאזרַאפ ןגעוו רָאפ
 טָאה'מ לייו ,רָאפנעמַאװצ םעד טזָאלרַאפ ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד .,ןטקוד
 ןיא גנוטערטרַאפ ערעסערג ַא ןבָאה וצ גנַאלרַאפ רעייז ןבעגעגכָאנ טשינ

 ןופ טעטימָאק ןיא .טלייװועגסיױא טָאה'מ סָאװ ,טעטימָאק ןשימָאנָאקע
 "ירעטַאקעי) שטיװָאניבַאר :ןטסידנוב ןיירַא ךיוא ןענייז רעדילגטימ 9
 -רעפ ַא ךָאנ ןוא (ווָאקרַאכ) ןרעטש .מ ,(שזעינָארָאװ) יקסנַאשזרופ ,(ווַאלסָאנ
 ,טסידנוב רעט
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 ןבע? שידיי ךעלטלעוו ַא רַאפ ףמַאק ןיא 4

 יד .ןבעל ןשידיי ןפיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה עיצולָאװער יד

 ןוא םיפוג עשידיי יד ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןענייז ןעגנוצענערגַאב ןופ ןטייק

 ןבָאה ייז ,ךיילגוצ עלַא טימ דנַאל ןופ רעגריב ןרָאװעג ןענייז ןדיי יד .טימעג

 ,דנַאל ןסיורג ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ןגעװַאב ךיז יירפ טנעקעג

 ןענרעל ךיז טנעקעג סעמרָאנ-טנעצָארּפ ןָא ןבָאה רעטכעט ןוא ןיז עדעייז

 טרעטשעגמוא טנעקעג ןבָאה יײז .ןטעטיזרעווינוא ןוא סעיזַאנמיג יד ןיא

 "יצינומ ןוא הכולמ רעד ןופ גנוריפנָא ןוא טעברַא רעד ןיא ןעמענ ליײטנָא

 עקידתועשר ערעווש יד ךיז ףיוא טליפעג טשינ דעמ ןבָאה ןוא ןטעטילַאּפ

 ,קיגװַאנישט ןשירַאצ ןופ טנאה

 ,אפוג ןבעל ןשידיי ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא גנורעדנע עלַאקידַאד ַא

 החגשה רעגנערטש רעד רעטנוא ןוא טייקיזָאלטכער ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 "גייא ךיז ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד ןיא ןבָאה םישזער ןשירַאצ ןופ

 "םוח רעד .סעיציזָאּפ-טכַאמ ןוא ןשינעטלעהרַאפ עלַאיצָאס יד טלעטשעג

 יד ןעמונעגמורַא טָאה םזיטַאװרעסנָאק ןוא טייקמורפ ,טלעג ןופ שלושמה

 ןרָאװעג טקיטשעג ןענייז תוחוכ עקידנרילעבער יד .גנורעקלעפַאב עשידיי

 ץלַא .טרעהעגפיוא גנולצולפ טָאה ץלַא סָאד .קינייװעניא ןופ ןוא ןסיורד ןופ

 ,רעגייטש-סנבעל ןטבעלענּפָא ןטלַא ןגעק טרילעבעד ןבָאה סָאװ ,עלַא ןוא

 ףיוא דרערעטנוא ןופ סױרַא ןענייז ,םינהנמ ןוא םיניד עזעיגילער יד ןגעק

 ירעביא טפרַאדעג ןבעל עשידיי סָאד טָאה'מ .ךַאלפרעביױוא רעיירפ רעד

 .טלַאהניא םעיינ ַא ןוא ןעמרָאפ עיינ ןפַאש ,ןעיוב

 ַאװרעסנָאק יד זַא ןעװעג םרוג טשינ טָאה גנורעדנע עננולצולּפ יד

 ןענייז ייז .ןדניוװשרַאפ ירמגל ןלָאז ןטייהניואוועג עטלַא יד ןוא תוחוכ עוויט

 "רַאּפ-תוחוכ יד טרעדנעעג זיולב ךיז ןבָאה'ס ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיולב

 ןופ טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה דנוב רעד .,ןשינעטלעה

 םיא ןופ ןעמענּפָארַא :ןבעל עשידיי סָאד ןעיײנַאב קידנעטשלופ רַאפ ףמָאק

 רענרעדָאמ ַא ןופ דוסי ןפיוא ןלעטשקעװַא ןוא רעיילש ןזעיגילער םעד

 -קָאדָאטרָא רעד טימ ןסיוטשעגפיונוצ ךיז ָאד טָאה רע .עיצַאנ רעכעלטלעוו

 ןלַאװ יד ייב .ערעדנַא ןוא ןטנעמעלע עשיטַאבעלַאב םתס ,ןטסינויצ ,עיס

 גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ ןלַאװ יד ייב רעטעּפש ןוא ןטַאר-טָאטש ןופ

 םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ייב ןוא תוליהק יד ןופ ןלַאװ יד ייב ,(עטנַאוטיטסנַאק)

 "ישרַאפ ןיא ,דנַאלסור ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשידיי םענײמעגלַא ןטריטקעיָארּפ

 .פיונוצ ךיז ןבָאה םוטעמוא -- תופיסא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענעד

 ,ןעגנומערטש עכעלצעזנגעק יד טיירטש ןקיטפעה ַא טריפעג ןוא ןסיוטשעג

 ןעגנוטכיר ערעדנַא ןיא טליצעג ןבָאה סָאװ
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 גנואיצרעד יד ןעוװעג זיא ןגַארפ-טיירטש עטסקיטכיו יד ןופ ענייא
 טריטַאבעד זיא עגַארפ יד ?ןעוסיוא יז לָאז ױזַא יו ,דניק ןשידיי ןופ
 ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עלעיצעפס ףיױא ,עסערפ רעד ןיא ןרָאװעג

 ,תוליהק יד ןיא ןוא ןצנערעפנָאק-רערעל

 "נָאק טנגעג ַא ןביהעגנָא ךיז עװקסָאמ ןיא טָאה 1917 יַאמ 23 םעד
 ןלוש יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רערעל עשידיי ןופ ץנערעפ

 טימ 125 -- רערעל 150 ןעמונעג ליײטנָא ןבָאה'ס ,הלכשה:יציפמ הרבח ןופ

 -עג 75 ןענייז 125 יד ןופ .טכער-גנוטַארַאב טימ 15 ןוא טכער-גנומיטשַאב
 טריפעג טרָאד ךיז טָאה טײרטש רעד .םינימה לכמ ןטסילַאיצָאס ןעוו
 ייוװצ טפמעקעג ןבָאה'ס .לושיסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ רעטקַארַאכ ןגעוו

 -סקלָאפ עשידיי יד זַא ,רַאפרעד ןעוועג ןענייז עלַא .ןעגנוטכיר עטצעזעגנגעק

 ןעוועג זיא טיירטש רקיצ רעד ,רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו ַא ןגָארט ףרַאד לוש
 -ייוצ טגנַאלרַאפ ןבָאה (לָאצ ןיא 22) ןטסינויצ יד .ךַארּפש רעד ןגעוו

 ,שידיי רַאפ ןעוועג זיא טייהרעמ יד .שיאערבעה ןוא שידיי --- טײקיכַארּפש
 ןלאע-סקלָאפ יד ןיא ןענרעל ןגעק ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד עשידנוב יד
 ןענרעל ןביײהנָא טשרע סע לָאז'מ זַא ,םעד רַאפ ןוא ך"נת ןוא שיאערבעה
 טָאה עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד .ןטעטיזרעווינוא ןוא סעיזַאנמיג יד ןיא
 -הכולמ א ןייז ףרַאד יז ,לוש-טקלָאפ רעכעלטלעוו ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז

 יד ףרַאד ןלוש עשידיי יד ןיא ,קלָאפ ןדעי ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ףיוא לוש
 תושר ןיא ןרעװ ןבעגעגרעביא ןפרַאד ןלוש יד .שידיי ןייז ךַארּפשןרעל

 ןיא ןייז ףרַאד לוש עשידיי יד .קלָאפ ןדעי ןופ ןענַאגרָא עמָאנָאטױא יד ןופ

 ףרַאד שיאערבעה רַאפ .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ תושר
 ןופ ןביוהעגנָא ,גנודליב-סקלָאפ רעד ןיא טרָא קירעהעג ַא ןרעװ טמיטשַאב
 ,(:+ לוש-סקלָאפ רעד

 -עפנָאק יד ןעמוקעגרָאפ וועיק ןיא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב
 -ייז'ס .ןָאיַאר רעוועיק ןופ ןייארַאפ-רערעל ןשיטַארקָאמעד ןשידיי ןופ ץנער
 ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד טפלעה ַא .טעטש 18 ןופ ןטַאגעלעד 46 ןעוועג ןענ

 -הכולמ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ,ןטסידנוב

 ךַארּפש-ןרעל ריא ןוא ךעלטלעוו ןייז ףרַאד דניק ןשידיי ןרַאפ לוש עש

 ןרעו ןבעגעגרעביא ףרַאד ןזעוו-לוש עשידיי עצנַאג סָאד .שידיי ןייז ףרַאד

 -כירנייא עמָאנָאטױא עשידיי עטלײװעג-שיטַארקָאמעד יד ןופ תושר ןיא

 רעדניק עשידיי ןופ ןלוש יד ןיא ןעמ לָאז רָאי-לוש םעיינ ןופ ןיוש .ןעגנוט

 טרָא בושח ַא ןעמענרַאפ ךיוא לָאז שידיי .ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי ןריפנייא
 -תירבעב תירבע ,םירדח; .ענעסקַאװרעד רַאפ גנודליב-לוש-רעסיוא רעד ןיא
 ןטייברַאפ טשינ ןענעק ןוא ץענ-לוש ןיא ןרעוו ןעמונעגניירַא טשינ ןענעק ןלוש
 ,(?ָאי -- ןלוש עשידיי ןּפיט ערעדנַא עלַא ,"לוש עשירָאטַאגילבָא יד

 ןופ רָאפנעמַאװצ רעדנעלסורלַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ינוי 24 םעד
 -ער ןבָאה סָאװ ,ןטַאגעלעד 120 ךרעב ןעמוקעג ןעניי'ס .רערעל עשידיי
 ךרעב טלייצעג טָאה עיצקַארּפ עשידנוב יד .רערעל 1,400 טריטנעזערּפ
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 .עיצקַארפ עשיטסיאערבעה ַא טעדליבעג ןבָאה ןטטינויצ יד .ןטַאגעלעד 5
 -עגּפָא טָאה טיהרעמ יד .םידמלמ ךיוא ןדַאלוצניא טועדָאפעג טָאה יז

 ןרעו טכַארטַאב טשינ ןעק רדח ַא זַא ,וויטָאמ ןטימ גנורעדָאפ יד ןפרָאװ
 -ַאב ןוא לוש עשיאערבעה ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה ןטסינויצ יד .לוש ַא רַאפ
 -בעה םתס ,ןטסינויצ .לוש רעקיכַארּפש-שידיי ַא ןופ קנַאדעג םעד טפמעק

 ץנַאג ַא טעדליבעג ןעמַאזװצ ןבָאה ןטנעמעלע עלַאקירעלק ןוא ןטסיאער
 ןעמיטש 14 טימ לכה:-ךס טַאהעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ .טייהרעדנימ עקרַאטש
 רעד .ןטַאנעלעד עשיטסילַאיצַאס ןוא עשיטַארקָאמעד יד יו ,רעקינייוו
 ךיוא ןעמ לָאז לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאווצ
 .ך"נת ןוא שיאערבעה ןענרעל

 יד ןיא .תוליהק יד ןיא רעבירַא טיירטש רעבלעז רעד זיא רעטעּפש

 טריפעגכרוד זיא ,סעיצקַארפ עקרַאטש טַאהעג טָאה דנוב רעד ואוו ,רעטרע
 יד ןרידיסבוס ךיוא טעשזדוב ריא ןופ לָאז הליהק יד זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג

 ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי

 ט
 לא לא

 ,ץלַא ןוא ןזעוו-גנודליב עשידיי עצנַאג סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה דנוב רעד
 רעבירַא ףרַאד ,ןדיי ןשיווצ טייקיטעט-רוטלוק רעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ
 עיגילער .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ תושר ןיא

 -רַאפ ךיז ןפרַאד םינינע עזעיגילער עשידיי יד טימ ןוא ךַאז-טַאװירּפ ַא זיא
 -ַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ עקידנבעגסָאמ יד יוװ ױזַא .תורבח עטַאוװירּפ ןעמענ
 -לעפַאב רעד ןופ טייהרעמ עסיורג יד טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינ

 -ַאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ ןרַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןיא גנורעק
 -ַאב ךיוא טעװ ױזַא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנ

 דתב רעד .(עטנַאוטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג עקידנעמוק יד ןסילש
 -גיא רעקילייװטייצ ַא ףיוא יו תוליהק יד ףיוא טקוקעג רעבירעד טָאה
 ןגעווטסעדנופ .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ טנשריעג טָאה'מ סָאװ ,עיצוטיטס
 ןלַאװ הליחק יד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ָאי ןסָאלשַאב רע טָאה

 ַאזַא ןעמונעגנָא ןלַאװ-הליהק יד ןיא ליײטנָא ןגעוו טָאה דנוב ןופ .ק .צ רעד
 -אב הליהק עשידיי עינ יד ןריזינַאגרָא וצ ןטעטימָאק יד ןיא; : סולשַאב
 לָאז הליהק יד זַא ,קימיטשנייא זיא'מ ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ךיז רימ ןקיליײט

 -טלעוו ַא ןגָארט לָאז יז זַא ,תודוסי עשיטַארקַאמעד-תמא ףיוא ןרעוו טיובעג

 ,סעיצקנופ ערעדנַא עלַא ןלָאז םינינע-רוטלוק ץוחַא זַא ןוא רעטקַארַאכ ןכעל

 עקיטרָא יד ןרעװ ןבעגעגרעביא ,ףליה רעלַאיצַאס טימ ןגרָאזַאב סָאד ךיוא

 ןטעטימָאק-ריזינַאגרָא יד ןיא לײטנָא רעזנוא ביוא .ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז
 רימ ןקילײטַאב ,םימעט ענעזיוועגנָארעירפ יד בילוצ ךעלגעמ טשינ זיא
 -עד רעד ןופ רעייטשרָאפ טימ ןעמַאזוצ ןוא הליחק רעד וצ ןלַאװ יד ןיא ךיז

 זַא ןטַאר -טָאטש יד ןיא ךרוד רימ ןריפ רעקלעפ ערעדנַא ןופ עיטַארקָאמ
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 עשיטַארקַאמעד ףיוא טיובעג ,ןטַאר-לוש עלַאנָאיצַאנ ןרעוו טעדליבעג ןלָאזס

 ."תודוסי

 זיא דנוב ןופ טעטימָאק רעדַארגָארטעּפ ןופ םרָאפטַאלּפילַאװ רעד ןיא

 רעקיצנייא ןייא ןַא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד קידנטכַארטַאב; :ןרָאװעג טגָאזעג
 ןריפנייא םוצ געוו ןפיוא טקנוּפ-ןּפַאטע ןַא יו הליהק רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ

 דתב רעד טעװ ,ןדיי ןופ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןבעל ןיא
 רעדנעלסורלַא רעד ןיא ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ענייז רַאפ ןלעטשנייא ךיז
 ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןטריזינַאגֹרָא ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ גנולמַאזרַאפ-גנודנירג

 יד ןקידירפַאב ןפרַאד ןענַאגרָא עלַאּפיצינומ ןוא עשהכולמ יד .. ."דנַאלסור
 יװ טוג ױזַא ןסַאמ עמירָא עשידיי יד ןופ ןטיונ עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע
 ןפרַאד ןענַאגרָא עמָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד .עשידיי"טשינ יד ןופ
 -סקלָאפ ,ןלוש --- רעטקַארַאכ ןלערוטלוק ןופ םינינע טימ זיולב ןעמענרַאפ ךיז

 ןופ ןעמוקַאב ןוא ןענַאגרָא עכעלצעזעג ןייז ןפרַאד ייז ..וו.זַאא גנודליב
 -כרוד ףיוא סעמוס עקידנכערּפשטנַא ןדנָאפ עלַאּפיצינומ ןוא עשהכולמ יד
 סָאװ ,רעדעי ןרעהעג ןענעק ףרַאד הליהק רעד וצ .סעיצקנופ ערעייז ןריפוצ

 ןופ םינינע עלַא .טעטילַאנָאיצַאנ רעד טיול דיי ַא רַאפ ךיז טנעקרענָא
 -ַאב עלערוטלוק יד .הליהק רעד ןופ ןרעוו ןעמונעגסױרַא ןפרַאד עיגילער
 ןדנָאפ ענעמוקַאב יד ץוחַא ,שידיי ןיא ןרעוו טקידירפַאב ןפרַאד ןשינעפרעד
 ,רעדילגטימ עריא ןרעײטשַאב וצ טכער ןבָאה ךיוא הליהק יד זומ

 ןסיורג ַא ףיוא רעביל קראמ טָאה ,םרָאפטַאלּפ עשידנוב יד קידנדנירגַאב
 ןיוש זיא ץנעגילעטניא רעד ןשיווצ, :טגָאזעג דַארגָארטעּפ ןיא גניטימ-לַאװ
 -ןײמעגלַא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ : גנוניישרעד ַאזַא ןקרעמַאב וצ גנַאל

 -ַאר ןוא שיטַארקָאמעד ,רענָאיצולַאװער ןכָארּפשעגסיױא ןגַארּפ עשיטילָאּפ

 -קַאער לָאמטּפָא ,שיטַארקָאמעד-יטנַא סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןענייז ,לַאקיד
 עידעטלַאהכוב עטלּפָאט עקיזָאד יד .טמיטשעג לַאקירעלק ןליּפַא ןוא רענָאיצ

 -עג רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןדָאש קינייוו טשינ טכַארבעג טָאה
 טױט ןעוועג זיא להק רעטנַאקַאב רעד .ה .ד ,הליחק עשידיי יד .טּפַאשלעז

 יד ןבעגעג זנוא טָאה עיצולָאװער עשיסור עסיורג יד .ןענַאטשעגּפָא ןוא
 ןסײרּפָא ןבערטש סָאד; .."עיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ ַא ןפַאש וצ טייקכעלגעמ

 יורטוצמוא ןטימ ךיז טרעלקרעד הליהק רעד רַאפ רעמ סָאװ הכולמ רעד ןופ

 -ער רעשיטַארקַאמעד ַא ןיא רעבָא .ןעגנוטכירנייא עשהכולמ-ןיימעגלַא יד וצ
 ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ,אברדא ,ןייז טלָאמעג טשינ יורטוצמוא אזַא ןָאק קילבוּפ
 -ויא ערעיײז רַאפ ןפמעק וצ טריסערעטניארַאפ ןענייז טַאירַאטעלָארּפ רעד
 ךיז ןענעק ייז ואוו ,ענערַא רעשהנולמ-ןײמעגלַא רערעסערג ַא ףיוא ןסערעט

 ןבָאה םודַא ױזַא ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןטַארקַאמעד יד טימ ןקינייארַאפ
 ןעמ ףרַאד ץנעטעּטמָאק-הכולמ רעד ןופ ןלייטסיוא .ןוחצנ ףיוא ןסנַאש רעמ
 ?ןטקילפנַאק עלַאנָאיצַאנ וצ ןעגנערב ןענעק סָאװ ,ןגָארפ ענעי זיולב

 יד ןיא טקילײטַאב ךיז דנוב רעד טָאה רעטרע לָאצ רעסיורג ַא ןיא
 ןופ .עטיינַאב ןעמוקעגסױרַא תוליהק יד ןענייז ןלַאװ יד ןופ .ןלַאװ-הליהק
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 רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ עיציזָאּפ-טכַאמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,לביטשילהק ןטלַא

 -עג-שיטַארקָאמעד וצ רעבירַא ןעמ ןיא ,עיכרַאגילָא רעלַאקירעלק ןוא

 "וצ ןייז טנעקעג ןעמ טָאה םוטעמוא טשינ שטָאכ ,ןטפַאשרעּפרעק עטלייוו

 יז ןיא ךָאד טָאה ,תוליהק עיינ יד ןופ ןסולשַאב ןוא ןעגנוריפ יד טימ ןדירפ

 ךיוא ןבָאה ןבעל ןטײנַאב ןקימורַא ןופ ןטניוו יד .טסייג רעיינ ַא טשרעהעג

 ,ןזָאלבעג טרָאד

 ןטייווצ ןפיוא ןעגנַאגעג ןלַאװ-הליהק יד ייב דנוב רעד זיא עניאוקוא ןיא

 ,בשומה-םוחת ןקידרעירפ םעד ץוחמ ,דנַאלסור-סיורג ןופ טעטש ןיא .טרָא

 -הליהק עקיטרָאד יד ןופ קלח-טרעפ ַא טעמכ טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה

 ןופ סרעציזרָאפ יד ןרָאװעג ןטסידנוב ןענייז טעטש לָאצ ַא ןיא ,רענעמטַאר

 ןעועג סע זיא וועשטידרעב ןיא ,טָאטש רעטסשידיי רעד ןיא ,טַאר"הליהק

 ,(:? (ברַאפדלָאג סקַאמ .רד) ץעּפיל דוד
 היבוט : (45 ןופ) רענעמטַאר 5 טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה עװקסָאמ ןיא

 -עּפ ןיא .גרובזניג ןוא יקצעוועשזעמ .ּפ ,רעיימ רוׁשָא ,ןיבור .י ,ןַאמקילייה

 -יל) ןַאמדלָאג קרַאמ :רענעמטַאר 8 טריפעגכרוד דנוב רע טָאה דַארגָארט

 -מָאיט ,מ ,יקסװַאלסַאז דוד ,(ארזע) ןעזָאר .מ ,(שטיװָאמַארבַא) ןייר לאפר ,(רעב

 -יינ רעד ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא ,לעדָאנ ןוא םולב ,ןוקָא לארשי ,ןיק

 רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמ טָאה הליהק רעדַָארגַארטעּפ רעטלייוועג

 ןעוועג ךיוא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצַארַאלקעד ַא טנעיילעגרעביא עיצקַארפ

 "עג ןענייז'ס רעכלעוו ןופ שארב ,הליהק רעטלַא רעד ןופ קיטירק עפרַאש ַא

 .ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא ןוא ןטכיש עכייר יז ןופ רעייטשרָאפ ןענַאטש

 -טלעוו ַא ןגָארט לָאז הליהק יד זַא ,טרעדָאפעג טָאה עיצקַארפ עשידנוב יד

 ,הליחק רעד ןופ ךַארּפש עלעיציפָא יד ןייז לָאז שידיי זַא ןּוא רעטקַארַאכ ןכעל

 טָאטש ןיא ןדיי טייהרעמ יד סָאװ ,טקַאפ ןפיוא ןפודרַאפ ךיז ןעמ טָאה ייברעד

 ךיוא טָאה עיצַארַאלקעד יד .,ךַארּפש-רעטומ רעייז יז שידיי ןבעגעגנָא ןבָאה

 הליהק רעשיכרַאגילָא רעטלַא רעד ןופ ןלַאפ ןטימ ןעמַאזוצ, זַא ,ןזיוועגנָא

 רעכעלטסניק ןופ גנוטסעפ ַא יװ ,גרוברעטעּפ ןופ לָאר יד ןלַאפ ךיוא ףרַאד

 -עבעל ַא טימ טליפעגנָא ןרעוו ןענעק טעוװ הליהק עקיטרַא יד .עיצַאלימיסַא

 -רַאפ ךיז טייקיטעט ריא ןיא טעוװ יז ביוא לַאפ ןיא זיולב טלַאהניא ןקיד

 ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןערטנעצ-סקלָאפ יד טימ ןדניב

 ןעגנירדניײירַא ןלעװ הליהק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ךיוא בוא ,דנַאלסור

 ןכרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנובערטש-רוטלוק עקידעבעל יד

 ןופ סקואוו ןוא עיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ סעצָארּפ-גנולקיװטנַא ןסיורג

 ?טַאלק-רעטעברַא

 סט

 לא 8

 ןבָאה ןזיירק עכעלרעגריב עשידיי יד ןוא דנוב ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד

 זיא ןטיײרטש יד ןיא .ןעמרָאפ עפרַאש ץנַאג ןעמונעגנָא רעטרע ליפ ןיא

 זַא ,קשח טַאהעג ןבָאה רעוט-ללכ עכעלרעגריב יד .שינרעטיב ךס ַא ןעוועג
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 ,סַאג רעשידיי רעד ןופ רעיוט םייב ןלעטשּפָא ךיז לָאז עיצולָאװער עסיורג יד

 יז לָאז רעבָא ,אברדאו-אברדא -- עיצולָאװער רעד ןופ ןסינעג ןלָאז ןדיי יד זַא

 ,הטילש ןייק ןבָאה טשינ אפוג ןבעל ןשידיי ןיא

 ייתב ןוא ןלהוש יד; :ןיקאז .מ .רד רעוט רעשידנוב רעד טלייצרעד

 ידנוב' םעד .ןעײטרױַאּפ עזַאושזרוב יד ןופ ןלעדַאטיצ ןרָאװעג ןענייז םישרדמ

 ,םידיגמ' ערעייז ןיהַא ןקיש ןעײטרַאּפ עלַא .,ןיירַא טשינ ןיהַא ןעמ טזָאל

 ןגעק ףמַאק ןשיטילָאּפ ַא ןטרָאד ןריפ עלַא ,תושרד ןטרָאד ייז ןטלַאה עלַא

 טינ ןטרָאד ןענָאק ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעײטשרָאפ יד ,רימ : 'דנוב'

 .?טרָאװ םוצ ןעמוק

 (ןייטשמולב .י .רד) ןימורפ .ק רעוט רעשידנוב רעטסואווַאב רעד ןוא

 ַא סעשטּפַארטס-סטָאג יד סױרַא ןזָאל וקַאב ןיא; :זַאקװַאק ןופ טביירש

 ,תורות-ירפס יד ןענערברַאפ ןליוו ןטסידנוב יד זַא ,גנַאלק ןקידהנושמ-דליוו

 -לעזַא ךָאנ ןוא רשכ ןופ ןיד םעד ןייז לטבמ ,םישרדמ-יתב יד ןענעמתחרַאפ

 טמוק לובליב ןקידהאמצרַאװש-שידיי ןקיזָאד םעד ןופ ןוא תוישעמ-אבב עכ

 -ַאב יד ;'ותמהב שפנ קידצ עדויי לייו .גנוסיגרַאפ-טולב וצ טינ רעיש

 סעילימַאפ רעטרעדנוה ןבעל וקַאב ןיא זַא ,ןסייוו סעקינהאמצרַאװש עשידיי רעוק

 -רוטלוק רעקירעדינ ַא ףיוא רעייז ןוא רעייז ךָאנ ןעייטש סָאװ ,ןדיי-גרעב

 -הנושמ ןוא גנַאלק ןדליוװ ןדעי ןיא המילש הנומאב ןביילג סָאװ ןוא עפוטש

 ןוא .'טייל עמורפ ןוא עטוג' יד ןופ טײרּפשרַאפ טרעוו סָאװ ,השעמ עקיד

 יד ןגעוו גנולמַאזרַאפ עשידיי עסיורג ַא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה'ס תעשב

 טימ ןדיי רעזַאקװַאק יד ןעמוקעג ןענייז ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןיא ןלַאװ

 יד ,םיסרוקיּפא יד ןכעטש ןוא ןליוק ןלעװ ייז זַא ,ןגירשעג ןוא ןלַאשזניק

 -עג ןוא טרעהעג סע ןבָאה 'ריעה ינּפ' יד ןוא 'סעציידנוב' יד ,לארשי ירכוע

 ,(+- ?...תחנ ןבילק

 ןטלַאהעג ןענװַאד ןטימ ןיא תבש ןעמ טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ ןיא

 ןוא ךעּפ ןטָאשעג ייברעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ רעדָא סעדער עשיטילָאּפ

 ,דנוב ןפיוא לבעווש

 טקישעגרעדנַאנַאפ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעװַאלסָאנירעטַאקעי רעד

 -ַאגרַא רעזנוא :טגָאזעג ןעוועג זיא םיא ןיא .ווירב ַא תוליפת-יתב עלַא וצ
 םישרדמ-יתב ןוא ןלהוש עלַא וצ השקב ַא טימ טדנעוװעג ךיז טָאה עיצַאזינ
 רימ .טגָאזעגּפָא זנוא טָאה'מ .ןעגניטימ-לַאװ ןטרָאד ןטלַאהּפָא ןביולרעד וצ
 ,ןעגניטימ ןטלַאהּפָא ןביולרעד טשינ םענייק ללכב טעוו'מ זַא ,טניימעג ןבָאה

 ,זנוא יבגל טקַא ןכעלטנייפ ןייק ןעזעג טשינ גָאזּפָא ןיא רימ ןבָאה רעבירעד
 עשיטילָאּפ רָאפ ןעמוק ןלהוש יד ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז רעבָא ןבָאה רימ

 ךעלרירַאבמוא זיא להוש יד .ןזָאלרעד טשינ רימ ןענעק םעד וצ ,ןעגניטימ
 -ָאמ ןטימ .תוליפת רַאפ טרָא ןַא טסייה סָאד ,להוש ַא טביילב יז ןמז-לכ
 עשיטילָאּפ לייט ןייא ןופ ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ ץַאלּפ ַא טרעוו יז ןעוו רעבָא טנעמ

 ריא ביוא .טייקכעלרירַאבמוא ריא יז טרילרַאפ ,ערעדנַא ןגעק ןעײטרַאּפ
 ןעגנוטערטסיױרַא עשיטילָאּפ ןבָאה וצ ןביולרעד טשינ םענייק ןסילשַאב טעוו
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 ריא ביוא .סולשַאב רעייא ןרירָאנָאה ןוא לַאיָאל ןייז לַאפ ַאזַא ןיא רימ ןלעוו

 ,ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ןבָאה וצ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ערעדנַא טביולרעד

 ןלהוש יד ןבעג טעװ ריא רעבָא ביוא .דנוב םעד ןביולרעד ךיוא סע ריא טזומ
 -טימ עלַא טימ רימ ןלעװ --- טשינ דנוב ןרַאפ ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא רַאפ

 ןופ ףמַאק ןיא רעוועג ַא ןרעװ לָאז לחוש יד זַא ,םעד ןגעק ןפמעק ןעל

 ףיוא טלָאמעד טרעה להוש יד .ערעדנַא ןגעק ןעייטראפ עשיטילָאּפ עסיוועג
 ,טייקכעלריראבמוא ריא טרילרַאפ ןוא זיוה-טעבעג ַא ןייז וצ

 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעװַאלסָאנירעטַאקעי רעד ןופ גנולעטש רעד טימ

 -דנַאװרַאפ סָאד, :ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,יקסװַאלסַאז דוד טױיזימעלָאּפ
 ןייק טשינ זיא סָאד ,זנוא טימ ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ ץַאלּפ ַא ןיא להוש יד ןעל

 טקרעמַאב סָאד .רעװַאלסַאנירעטַאקעי ַא זױלב טשינ ןוא גנוניישרעד עיינ

 ןצונַאב רענגעק ערעזנוא .ךעלריטַאנ קידנעטשלופ זיא'ס ןוא ,םוטעמוא ןעמ

 ךַאז רעזנוא ןוא .טנעה ערעייז ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןפָאװ םעד טימ ךיז

 טייקילייה רעד ןגעו רעטרעװ ערעייז ןופ תועיבצ יד ןריקסַאמעד וצ זיא
 ןופ טייקסיורג רעד ןגעוו ,המיב רעד ןופ טייקנייר רעד ןגעוו ,עיגילעד ןופ

 ןיא ןסײרנײרַא טשיגנ ךיז ןלהוש יד ןיא ןעמ ףרַאד חוכ טימ ."הרות רעד
 = ןעגנולמַאזרַאפ עיירפ רַאפ ןטייקכעלגעמ ןַארַאפ ןענייז'ס ןעוו ,ןטייצ

 -תושב ןעננוריּפורג עכעלרעגריב עשידיי יד סָאװ ,ןגַארפ יד ןופ ענייא

 עשיגָאגַאמעד ַא ןריפ וצ ףיױא טצונעגסיוא ןנָאה שדוקיילכ יד טימ תופ
 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ור"תבש ןופ ןינע רעד ןעוועג זיא ,דנוב ןגעק עצעה

 ןעוועג זיא ריא ןיא .עיצולָאזער ַא טכעלטנפערַאפ םעד ןגעוו טָאה דנוב ןופ

 רעד ןיא טייהיירפ-ןסיוועג יד ןענערָאװַאב ללכב ןפרַאד ןצעזעג יז :טנַאזעג
 וצ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ טכער יד טרפב ,ור-בוט-םוי ןופ עגַארפ

 ,תבש ןעור
 -נַאג ַא וצ טירטוצ ןייק טַאהעג טשינ ןדיי ןבָאה עיצולָאװער רעד זיב

 עיצולָאװער יד .רעצעלּפ-טעברַא ןוא טפַאשטריװ רעד ןופ ןגייווצ ייד רעצ
 יגעװ םעד טכַאמעג יירפ ןוא ןעננורעטש עקידרעירפ יד טקיטיײזַאב טָאה
 ןקירבַאפ ןיא ןייגניירא ןענעק ןלָאז עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי זַא
 םעד וצ העינמ ַא .טַאהעג טשינ טירוטוצ ןייק רעירפ ןבָאה ייז ואוו ,ןטמַא ןוא

 -ער ןייז ןיא דנוב ןופ .ק .צ רעד טָאה רעבירעד .ור-תבש רעד ןעוועג טלָאװ
 -קיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןופ סעצַארּפ רעדע :טגָאזעג ךיוא עיצולָאז

 לָאז'ס זַא ,םעד וצ טייקידנעווטיונ רעוויטקעיבָא ןַא טימ טריפ דנַאל ןיא גנול
 טרעװשַאב תבש ןעור סָאד .גָאטיור רעכעלטייהנייא ןַא ןרעוו טריפעגנייא
 ןכעלטפַאשטריװ ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ ןעמענ לייטנָא סָאד קרַאטש
 ןשידיי םעד ןשיוצ/, ןריפ ףרַאד'מ זַא ,זיא ריפסיוא רעד . ..?דנַאל ןופ ןבעל
 ןעוו ,ןלַאפ עלַא יד ןיא ור-תבש ןגעק ףמַאק ןשיגרענע ןַא טַאירַאטעלָארּפ
 ןוא -עיצקודָארּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ לייטנָא םעד טרעװשַאב סָאד
 ,?סעצָארּפ-טייבמוא

 טשינ אפוג דנוב ןופ ןלייט עסיוועג ייב ךיוא טָאה עיצולָאזער עקיזָאד יד
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 ןגעוו רָאנ ,ּפיצנירּפ ןטלעטשעגטסעפ ןגעוו טייוו ױזַא טשינ .ןעוועג ןח-אשונ

 טייקנדירפוצמוא יד .טרילומרָאפ ּפיצנירּפ םעד טָאה'מ ױזַא יו םרָאפ רעד

 םינימה-לכ יד .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא

 ,ןדיי יד ןקערש וצ ידכ ,עיצולָאזער יד טצונעגסיוא ןבָאה דנוב ןופ רענגעק

 רעד ןופ ןעמ טָאה סָאד םגה ,וריתבש ןגעק ללכב ןענייז ןטסידנוב יד זַא

 ןשיוװצ ןעוועג זיא דנוב רעד -- רקיעב ןוא ןעגנירד טנעקעג טשינ עיצולַאזער

 -לעפַאב רעצנַאג רעד ףיוא ןעגניװצפיורַא ןגעק רעפמעק עטטסשיגרענע יד

 "כרוד טוװאורּפעג ןעמ טָאה ןטַאר-טָאטש לָאצ ַא ןיא ,ור-גָאטנוז םעד גנורעק

 סע ןבָאה רעיײטשרָאּפ עשידנוב יד .ור-גָאטנוז-גנַאװצ ןגעוו סולשַאב ַא ןריפ

 ןבָאה לָאז גנורעקלעפַאב עשידיי יד זַא ,טרעדָאטעג ןבָאה ייז .טפמעקַאב ףרַאש

 יז לָאז ,תבש טמיטשַאב יז ביוא .גָאט"ור ריא ןעמיטשַאב וצ ןיילַא טכער

 רעגיר רעד סטָאה 18 ןגעק ןעמיטש 22 טימ .גָאטנוז טקיטפעשַאב ןייז ןגעמ

 לָאז'מ זַא ,רענעמטַאר עשידנוב יד ןופ גַאלשרָאפ םעד ןפרָאװעגּפָא טַאר-טָאטש

 ןבלַאה ַא ןטפעשעג ערעייז ןפָא ןטלַאה וצ ,תבש ןעור סָאװ ,ןדיי יד ןביולרעד

 יד ןעמונעגנָא ךיוא טָאה גנולעטש עשירענגעק עקיבלעז יד .גָאטנוז גָאט

 םורַא טָאה דוב רעד .טַאריןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא רעגיר ןופ טייהרעמ

 ַא ןיא ןעוועג זיא ךעלנע .עיצקַא עכעלטפַאשלעזעג עסיורג ַא טריפעג םעד

 ןדיי ןופ טכער יד רַאפ טפמעקעג טָאה דנוב רעד ואוו ,טעטש ערעדנַא לָאצ

 עשיטילָאּפ יד טרעטשעג טשינ רעבָא טָאה ץלַא סָאד .ור-תבש ןטלַאהוצנייא

 "יגַא ןַא ןריפ וצ עטקינייארַאּפ ןוא ןויצ-ילעופ יד וליפַא ייז ןשיװצ ,רענגעק

 רעריפ ןזיװעגנָא ןבָאה ןטסידנוב ןעוו .ור-תבש ןגעק זיא דנוב רעד זַא ,עיצַאט

 ןענייז יז זַא ,ןדיי עכעלטלעוו ,ןעײטרַאּפ עשידיי ערעדנַא יד ןופ רעוט ןוא

 ןייז תבש ללחמ טסייה דנוב רעד, :טרעפטנעעג ייז ןבָאה ,תבש ללחמ ןיילַא

 גנוניימ רעד טיול ,ךָאד זיא עיגילער ןוא טַאװירּפ סע ןעוט רימ ,איסהרפב

 ..."ךַאז-טַאוװירּפ ַא ,ןטסילַאיצָאס ןופ

 טעטימָאק רעד סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןיא רימ ןענעייל םעד טימ תוכייש ןיא

 קידנעטש טָאה דנוב רעדא :טוָאלעגסױרַא טָאה גושטנעמערק ןיא דנוב ןופ

 ןיא ור-תבש ףיוא רעטעברַא ןשידיי ןופ טכער יד טקידיײטרַאפ ןוא טפמעקעג

 "נוב יד ןבָאה טציא ןוא .ןעגנוטכירנייא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשהכולמ עלַא

 ןגעק טסעטָארּפ ַא ןגָארטעגנײרַא וועיק ןוא עגיר ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 רעבָא; . . .?גָאטנוז גָאט-ור ןקיצנייא ןַא ןלעטשנייא טלָאװעג טָאה'מ סָאװ ,םעד

 יור-תבש יד ןטלַאהנייא טשינ ןעק רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוו ןלַאפ יד ןיא

 ךס ַא ןיא שיטקַאפ טעשעג סע סָאװ ,ןגָאזּפָא ךיז םעד ןופ ןפרַאד רע טעװ

 יָארּפ ןשידיי םעד טיג עיצולָאװער עשיסור עסיורג יד ןעוו ,טציא ,רעטרע

 יב ,ףַארגעלעט ןיא ,ןענַאב יד ףיוא ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ ַא טַאירַאטעל

 עטכע ןענעק יצ -- סעינװָארטקעלע ןוא סעינווָאזַאג יד ןיא ,ןעיײװמַארט יד

 יד ןלעטשּפָא ןסייה רעוט-ללכ עשיטילָאּפ עכעלרע ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצַאט

 7? טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טעברַא ייז ןיא ןעוו ,ןעגנוטכירנייא עלַא
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 רָאפנעמַאזוצ ןשידיי םענײמעגלַא ןַא ןפור וצ ןַאלּפ ַא ןעוועג זיא 1917 ןיא
 רעד .,תופיסא ןוא ןעײרעּפמַא ךס ַא ןעוועג ןענייז םעד ןגעוו .דנַאלסור ןיא
 אזא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ּפיצנירפ ןיא טָאה דנוב ןֹופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 סָאװ ,םינינע טימ זיולב ןעמענרַאפ ךיז טעװ רע זַא ,יאנתב רָאפנעמַאזוצ
 ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע .,דנַאלסור ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד עגונ ןענייז
 עגַארפ יד ןלעטשקעװַא ןעמ טעוװ םויה-רדס ןפיוא ביוא ,ןקילײטַאב וצ טשינ

 ,עניטסעלַאּפ ןגעוו רעדָא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי ןופ עגַאל רעד ןגעוו ךיוא
 ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ןטסינויצ יד סָאװ

 עצנַאג ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןשידיי ןטנַאלּפעג םעד ןגעוו

 -נָא ךיז טָאה ילוי 31 םעד .רעוט-ללכ ןופ ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנוטַארַאב ייר
 ,רָאפנעמַאזוצ ןשידיי םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעוו ץנערעפנָאק-דנַאל ַא ןביוהעג
 םויח-רדס ןפיוא לָאז יצ ; יז ןשיוצ ,ןגָארפ-טיירטש לָאצ ַא ןעוועג ןענייז'ס
 דנוב רעד ? עניטסעלַאּפ ןוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי יד ןגעוו ןטקנוּפ ןייטש
 ,טריטנעמוגרַא ןבָאה רעייטשרָאפ עשידנוב יד ,ןטקנוּפ עדייב ןגעק ןעוועג זיא
 -גַאלּפעג רעד ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ ַא רַאפ ןינע ןַא זיא עניטסעלַאּפ זַא
 טימ זיױלב ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד רָאפנעמַאװצ רעשידיי רענײמעגלַא רעט
 -ידיי יד ןענעדרָאוצנייא ױזַא יו ,םעד טימ ןוא דנַאלסור ןופ םינינע עשידיי

 ןופ טלַאהניא ןגעוו ןעוועג ךיוא זיא טיירטש ַא ,דנַאלסור ןיא עימָאנָאטױא עש
 ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד יז זַא ,םעד רַאפ ןעוועג זיא דנוב רעד .עימָאנָאטױא רעד
 ץנערעפנָאק רעד ןופ טייהרעמ יד ,םינינע עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ טימ זיולב

 -ניײרַא ךיוא ןלָאז ריא ןיא זַא ,ץנעטעּפמָאק רערעטיירב ַא רַאפ ןעוועג זיא
 טקנוּפ םעד ךייש סָאװ .םינינע ערעדנַא ןוא עזעיגילער ,עשיטילָאּפ ןייג
 -ָארּפ ַא ןעמעננָא רַאפ ןעוועג דנוב רעד זיא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי ןגעוו
 זיא רע ,רעדנעל ערעדנַא יד ןיא גנוקירדרעטנוא-ןדיי ןגעק עיצולָאזער-טסעט
 טָאה רע סָאװ ,קיטילָאּפ עשידיי עכעלטלעוולַא ןַא ןריפ ןגעק ןעוועג רעבָא
 עלַא ןענייז עגַארפ רעד ןיא .זָאלקעװצ רַאפ ןוא ךעלגעמ טשינ רַאפ ןטלַאהעג

 עגַארפ רעד ןיא .דנוב ןופ גנולעטש רעד ןגעק ןעוועג ןעגנוריּפורג ערעדנַא
 -טשינ עלַא ןענייז ,עניטסעלַאּפ ןגעוו טקנוּפ ןלעיצעּפס ַא ןלעטשקעװַא ןגעוו
 -עג (ןסקָאדָאטרַא לייט ַא ןוא עטקינייארַאפ ,ײטרַאּפ-סקלָאּפ ,ןטעדַאק) ןטסינויצ
 -גייא ךיז טלָאװעג טשינ ןבָאה ןויצ-ילעופ יד ןליּפַא .דנוב ןטימ םיכסמ ןעוו
 ןוא טנשקעעגנייא ןבילבעג ןענייז ןטסינויצ יד זיולב .טקנוּפ םעד רַאפ ןלעטש
 ,טרעדָאפעג שירָאגעטַאק סָאד

 -כיר עלַא ןופ רעיײטשרָאפ יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןפורעג טָאה דנוב רעד
 םנופ םַארגַארּפ ןיא, : הרשּפ ַאזַא טעברַאעגסיױא ןעמ טָאה ןטרָאד .ןעגנוט
 -רעגריב יד ןרעכיזרַאפ ןגעו עגַארפ יד ןגָארטעגנײרַא טרעוו רָאפנעמַאזוצ
 טרעלקרעד טציא זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעל
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 ןטַארקָאמעד יד .עינעמור ןיא ןוא עניטסעלַאּפ ןיא ,קיגנעהּפָאמוא ןרָאװעג

 ךיוא ןבָאה ענעי ןוא ןסקָאדָאטרָא יד וצ לומרָאפ יד ןגָארטעגקעװַא ןבָאה

 -עג גנַאל ךיז ןבָאה ייז ,ןײלַא ןבילבעג ןענייז ןטסינויצ יד .ןעוועג םיכסמ

 םיכסמ ךיוא ייז ןבָאה ךעלדנע .גנוטַארַאב רערעדנוזַאב רעייז ףיוא טכָאק

 -רעד זיא לומרָאפ יד ןוא ןרָאװעג טנפעעג זיא גנוציז עניײמעגלַא יד .ןעוועג

 ,=* קימיטשנייא ןעמונעגנָא : ןרָאװעג טרעלק

 טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא טלייועגסיוא ןעמ טָאה ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 דצמ זיא טעטימָאק םעד ןופ םוידיזערּפ ןיא .רָאפנעמַאזוצ םעד ןטיירגוצוצ

 ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעטייווצ רעֶד . .יקסווַאלטַאז דוד ןיירַא דנוב םעד

 .שטיוװָאמַארבַא .ר ןעוועג זיא טעטימָאק-ריזינַאגרָא

 רָאפנעמַאזוצ רעשידיי רעד זַא ,םעד ןגעק ןעוועג דנוב רעד זיא סָאװרַאפ

 ערעדנַא ןיא ןדיי יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז דנַאלטור ןיא

 -- (ןיבָאד ןועמש) ינועמש -- ןטסיצילבוּפ עשידנוב יד ןופ רענייא ? רעדנעל

 ,תמא םעד ןיא טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןענעקייל רימ, :ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה

 שרעדנַא ואוו-ץעגרע ןופ ןוא דנַאלסור ןופ ןדיי יד ,עקירעמַא ןופ ןדיי יד זַא

 רעבָא םעד ןיא טשינ .טייהנייא עלַאנָאיצַאנ ַא ,קלָאפ ןייא ,ןדיי ...ןענייז

 עשיטילָאּפילַאנָאיצַאנ ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה יצ זיא עגַארפ יד ,סע ךיז טלדנַאה

 עשידיי סָאד .ןיינ :שירָאגעטַאק ןגָאז ןוא רימ ןעמוק ָאד ןוא ,טייהנייא

 ןייק טשינ טכיזניה ןייק ןיא ןפוא םושב זיא רעדנעל ענעדישרַאפ יד ןיא קלָאפ

 ןוא טעברַא ,ןבערטש ןוא ןבעל עשיטילָאּפ עשידיי סָאד ,טײקצנַאג עשיטילָאּפ

 עלַאער .הכולמ רעד ןופ םוחת ןיא ,דנַאל ןופ ןצענערג יד ןיא רָאנ טייג ףמַאק

 ,(=* ?ןיזמוא ןַא טנורג ןיא זיא קיטילָאּפ עשידיי עשהכולמ-ןשיווצ

 1917 רעבָאטקָא ןיא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ָארויב סָאד

 יד וצ גנולעטש רעשידנוב רעד ןגעוו גנורעלקרעד עקיזָאד יד טכעלטנפערַאפ

 רעד; :רָאפנעמַאזוצ ןשידיי ןפיוא ןרעוו טכַארטַאב ןלעװ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ

 זיא ,רָאי םעד רעבמעצעד ןיא ןעמוקרָאפ ףרַאד סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעשידיי

 ןפָא ןוא ךיוה לָאמ ןטשרע םוצ טעװ רע סָאװ ,םעד טימ קיטכיוו זנוא רַאפ

 -טסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ דנַאלסור ןיא ןדיי עלַא ןופ ןליוו םעד ןקירדסיוא

 "וצ םנופ גנוטיידַאב עשיטילָאּפ עסיורג יד טגיל םעד ןיא .גנוטלַאװרַאפ

 -ַאטסירק עּפורג עדעי ןוא סַאלק רעדעי טעװ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא .רָאפנעמַאז
 טעװ סע ןוא גנונדרָאי-גָאט ןופ ןטקנוּפ יד רעביא ןעגנוניימ ערעייז ןריזיל

 ןגַארפ יד םורַא ףמַאק-ןסַאלק ןכעלרעניא םניא טירש רעטשרע רעד ןעמוקרָאפ

 ...?עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ

 רעד ןופ החנה עשיטַארקָאמעד:-ןיײמעגלַא יד זַא ,טגייצרעביא ןענייז רימ,

 ןעמיטשַאב ןָאק ץנעטעּפמָאק ןוא ןצענערג עריא ןוא עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ

 יַאב יד ןענָאק רעבירעד ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעדנעלסור עניײמעגלַא יד רָאנ
 רעד .רעטקַארַאכ ןשירָאטַאגילבָא ןייק ןגָארט טשינ רָאפנעמַאזוצ ןופ ןסולש

 -ייז ןוא גנוטכירנייא-הכולמ עכעלטכער-ךעלטנפע ןייק טשינ זיא רָאפנעמַאזוצ

 רעד ןגעוו ףמַאק םעד .שירָאטַאגילבָא טשינ םענייק רַאפ ןענייז ןסולשַאב ענ

120 



 רימ ןלעוו עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןצענערג יד ןוא ץנעטעּפמָאק

 -עג קיטליגדנע טעװ יז ואוו ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןיא ןגָארטרעבירַא
 רעצנַאג רעד ןופ ןסערעטניא ענײמעגלַא יד טימ תוכייש ןיא ןרעוו טזייל

 ,תונכשב ןעניואוו סָאװ סעיצַאנ ענלצנייא יד ןופ ןסערעטניא יד טימ ,הכולמ
 -לַאװרַאפ-טסבלעז רעלַאירָאטירעט ןוא רעקיטרָא רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ

 -נָאק-רָאפ עשידיי יד סָאװ ,םַארגָארּפ םנופ ןטקנוּפ יירד עטשרע יד .גנוט
 םעד ןיא סיוא רימ ןשטייט ,רָאפנעמַאזוצ ןרַאפ טעברַאעגסיױא טָאה ץנערעפ
 "ַאנ ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ עיטנַארַאג ןופ ןיז

 ...?עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצ

 רַאפ טכער יד ןגעוו טקנוּפ ןטרעפ םעד זַא ,רַאפרעד ןפמעק ןלעוװ רימ;

 -נָאמעד ַא רַאפ ןצונסיוא טשינ ןפוא םושב ןעמ לָאז רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי

 תבוטל עיצַארטסנָאמעד ַא רַאפ ,םזינויצ ןוא םזילַאירָאטירעט תבוטל עיצַארטס

 -ַאּפ רעשידיי רעכעלטלעװלַא טימ עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעכעלטלעוװלַא ןַא

 ?עיטַאמָאלּפיד ןוא קיטיל

 ךיז ןקילײטַאב וויטקַא ןפורעג סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןרעוו ףוסל

 ןייג ןעמ לָאז ןלַאװ יד וצ .,רָאפנעמַאזוצ ןשידיי םוצ עיצקַא-לַאו רעד ןיא

 ,(=* ןעגנוריּפורג ערעדנַא טימ ןקָאלב ןָא ,קידנעטשבלעז

 ךעלגעממוא טָאה סָאװ ,שינערעקרעביא רעשיטסיוועשלָאב רעד בילוצ

 -ןיא עטלייוועג שיטַארקַאמעד ןופ גנורינָאיצקנופ ןוא ץנעטסיזקע יד טכַאמעג
 סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעשידיי-ןײמעגלַא רעטריטקעיָארּפ רעד טָאה ,סעיצוטיטס

 -ַאער טנעקעג טשינ ןיוש ,עטנַאוטיטסנָאק עשידיי ןימ ַא ןייז טלָאזעג טָאה
 .ןעמוקעגרָאפ ָאי ןענייז ןלַאװ םגה ,ןרעוו טריזיל
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 .פ.ַא.ד.ס.ר יד ןוא דנוב רעד .5

 ינַאגרָא עשידנוב ןופ ץענ יד טָאה 1917 רעמוז ןוא גנילירפ ןופ ךשמב
 -נוב רעד ףיוא ןטקנוּפ עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ,טײרּפשעגסיױא ךיז סעיצַאז
 -ערגרַאפ ןוא טיובעגסיוא ךיז ןבָאה אפוג סעיצַאזינַאגרָא יד .עּפַאמ רעשיד
 רעטניוו טגיל ייזרַאפ רעד יו .טגיױװצרַאפ ןרָאװעג זיא טייקיטעט יד ,טרעס
 ןטימ ןבָאה ױזַא ,גנילירפ ןיא סױרַא טצָארּפש ןוא דרע רעד ןיא ןבָארגעגניײא
 -ַאב ךיז ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא גנילירפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעמוק

 ןבָאה ןסַאמ יד .עגנוי ,עיינ ךיוא ןוא ענערַאפרעד ,עטלַא יד --- רעוט ןזיוו
 ,טלמַאזעג ךיז ייז םורָא

 :סקופ הרש ןבירשעג טָאה דנַאלסור-םורד ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןגעוו
 וצ גָאט ןופ טסקַאװ דנַאלסור-םורד ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ לָאצ יד,
 שידנוב א רָאנ טּפַאלק סע ואו םוטעמוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא .גָאט

 ,סעיצַאזינַאגֹרָא רעקילטנעצ יד; ...?טיצַאזינַאגרַא ןַא סיוא טסקַאװ ,ץרַאה
 ןופ טייצ רעד ןיא טשרע ןסקַאוװעגסיױוא סנטסרעמ ןענייז ,טציא ןבָאה רימ סָאװ
 "רַאּפ רעזנוא טּפעלשעגסױרַא לָאמַאטימ טָאה עיצולָאװער יד .,עיצולָאװער רעד

 -רעוו, ...?ענערַא רעשיטילָאּפ רעטיירב רעד ףיוא דרע רעד רעטנוא ןופ ייט

 רעטעברַא יד ?סעיצַאזינַאגרָא יד טָא ןופ רעריפ יד ןוא ןסָאמ יד ןענייז עשז
 זיא רעדָא ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב יד ךָאנ טציא טייג ץנעגילעטניא יד .ןיילַא

 רקיעב ,ןבילבעג ןעייר ערעזנוא ןיא ןענייז ייז ןופ ענלצנייא רָאנ .וויסַאּפ רָאג

 עקינייא ךיז ןעניפעג םוטעמוא .,ןײלַא רעטעברַא יד טעברַא יד ןָא ןריפ רעבָא
 עשירפ ,עיינ סָאד ןענייז רעבָא ןטסרעמ םוצ ,ןָאט םעד ןביג סָאװ ,םירבח עטלַא

 רעשיטילָאּפ קינייװ טימ ,גנולקיװטנַא קיניײו טימ ןשטנעמ לָאמטּפָא ,תוחוכ

 ןקיטכיר םעד ,עיניל עקיטכיר יד לָאמ עלַא ךָאד ייז ןעניפעג ,גנורַאפרעד
 עשירַאטעלָארּפ עתמא ןַא סיוא ךיז ייז ןטעברַא ,ןגַארפ עלַא ףיוא רעפטנע

 -עברַא יד רעכלעוו טימ ,טייהיירט ןוא עביל עשיטַאנַאפ יד .קיטקַאט-ןסָאלק

 תונברק יד ,סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןעיוב ןפלעה ,טעברַא יד ןָאט ןפלעה רעט
 -גריר טושּפ לָאמטפָא ןענייז ,ךַאזרעטעברַא רעייז רַאפ ןעגנערב ייז סָאװ
 ,(6* "קיד

 ףירגַאב ַא טיג טייקיטעט רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעוויסנעטניא רעד ןגעוו
 דנוב ןופ טעטימָאק רעסעדָא םייב :טלייצרעד סָאװ ,סעדָא ןופ טכירַאב ַא
 טלַאה ,רעדילגטימ 22 טלייצ סָאװ ,עיצקעס עשירָאטַאטינַא ןַא טריטסיזקע

 -מַאזרַאפ לָאצ עסיורג ַא רענדער טימ טגרָאזַאב ןוא ךָאװ עדעי ןעגנוציז ּפָא
 יד ןיא טעברַא עיצקעס עטייוצ ַא .,ןעגניטימ-ןכַאמ עסיורג ןוא ןעגנול

 טמענרַאפ רעדילגטימ 10 טימ עיצקעס עטירד ַא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
 ,(=' ,לג.ד.א ןטַארעפער ןטיירגוצ טימ ,טייקיטעט-רוטלוק יד ןריפ טימ ךיז
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 רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא עסערּפ עשידנוב

 עיצולָאװער רעדנעלסור



 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא עסערּפ עשידנוב

 המחלמ-טלעוו רעטשרע



 ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןוא ןטעטימָאק-ןָאיַאר ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע

 ץוחַא ןבָאה ןצנערעפנָאק ענָאַאר יד ,ןצנערעפנָאק ןָאיַאר לָאצ עסיורג ַא
 .ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ ןוא עשידנוב ןײמעגלַא טלדנַאהַאב ךיוא עלַאקָאל

 עשידנוב ַא ןעמוקעגרָאפ קסנימ ןיא זיא ינוי 19 -- 15 ןופ געט יד ןיא

 26 ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטַאגעלעד 28 .טנגעג-ברעמ-ןופצ ןופ ץנערעפנָאק

 -געלָאמס ןופ ןייוולייט ןוא רעקסבעטיוו ,רעוועליהָאמ ,רעקסנימ ןיא טעטש

 7,656 ןעוועג ןענייז רעטרע 26 יד ןיא .סעינרעבוג רעווָאגינרעשט ןוא רעקס

 ,רעדילגטימ

 ךיוא ןענייז רעטרע 15 ןיא זַא עז וצ ןעוועג זיא ןטכירַאב יד ןופ

 ןיא ,.ס.פ.פ ןופ 3 ןיא ,.ס .ס ןופ 12 ןיא ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןַארַאפ

 | ..ד .ס עשיטעל ןופ -- 2

 -עד עכעלריפסיוא יד ןוא ןייטשנייו .א ןופ טַארעפער ןשיטילָאּפ ןכָאנ

 זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ץנערעפנָאק-טנגעג יד טָאה ןטַאב

 ןציטשרעטנוא וצ טייקיליווטיירג רעזנוא קידנקירדסיוא; :ןרָאװעג טגָאזעג

 -ימ עשיטסילַאיצָאס יד וצ יורטוצ ןלופ רעזנוא ןוא גנוריגער-עיצילַאָאק יד

 ןפרַאד ייז זַא ,ןענָאטַאב וצ קיטיינ רַאפ ץנערעפנָאק יד טניפעג ,ןרָאטסינ

 ןוא ןטַאטוּפעד רעטעברַא יד ןופ טָאר םנופ ןוויטקעריד יד טימ ןטעברַא

 -לַאיצָאס יד .ןעײטרַאּפ ערעייז רַאפ ייס ,טַאר ןרַאפ ייס ןייז ךעלטרָאװטנַארַאפ

 יז ןעוו ,ןרָאטסינימ עריא ןפורוצּפָא טכער יד ךיז טנרָאװַאב עיטַארקָאמעד

 רעדָא רעכעלרעסיוא ריא ןיא ּפָארַא טייג גנוריגער עיינ יד זַא ,ןעניפעג טעוװ

 .שרע ריא ןיא טנכײצעגנָא זיא סָאװ ,געו םעד ןופ קיטילָאּפ רעכעלרעניא

 .?עיצַארַאלקעד רעט

 סעיסקענַא ןָא םולש ןסילש וצ טייקיטיינ רעד ןגעוו ךיז ןגָאזסױרַא ןכָאנ

 ןפורפיונוצ ףכית רַאפ סױרַא עיצולָאזער יד ךיז טנָאז ,סעיצובירטנָאק ןוא

 רעטייו ךיז טגָאז יז .ץנערעפנָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 ןטקנוּפ ענלצנייא ןופ ןעגנוטערטסױרַא עשירָאטַאזינַאגרָאזעד יד; ןגעק סױרַא

 רעד ןגעק טדנעװעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,"(.וו .זַא .א ,ןָאסרעכ ,טַאטשנָארק)

 ירד ַא ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ טרעוו קיטייצכיילג .,גנוריגער רעקילייוװטיײצ
 -ןלָאװער ןופ ןעגנורעדַאפ יד, טכַאמ-גנוריגער יד טשינ טכערּפשטנַא רעטרע

 ?טנעמָאמ ןרענָאיצ

 -נָאק עלַאינרעבוג ַא ןעמוקעגרָאפ קסבעטיוו ןיא זיא טסוגיױא 14 םעד

 טימ קסניוד :טעטש 10 ןופ ןטַאגעלעד ךיז ןבָאה טקילײטַאב .ץנערעפ

 -יוו ,160 -- עצישטער ,294 -- לעװעג ,150 -- קצָאלָאּפ ,רעדילגטימ 8

 ,250 --- קָאדָארָאה ,125 --- עקװַאלסערק ,125 --- שזילעיוו ,650 -- קסבעט
 יד ייב; :טליצרעד טָאה טכירַאב רעד .140 -- ענזָאיל ,180 -- עסירד

 יד ןגָארט וצ ןעמוקעגסיוא םוטעמוא זנוא זיא סעמוד-טָאטש יד ןיא ןלַאװ

 -ַאב רעשידייטינ רעד ןשיוװצ וליפַא ,סעציײילּפ ערעזנוא ףיוא עינַאּפמַאק

 -עג ךיז ףיוא ָאי טָאה .ּפ.אד.סןר יד ואוו ,טעטש רָאּפ ַא ןיא .גנורעקלעפ
 רימ ןבָאה םוטעמוא .קיניוו רעייז טריפעגסיוא יז טָאה ,טעברַא ןעמונ
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 -רטנָאק ַא ךיז טריפ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא .גלָאפרעד טַאהעג רעבָא
 ןדיי ןגעק ןצעה ןיא סיוא ךיז טקיוד עכלעוו ,עיצַאטיגַא ערענָאיצולָאװער
 ןריפ וצ ןײלַא 'דנוב' םעד סיוא טמוק ,ןטיבעג ערעדנַא עלַא ןיא יװ ,ָאד ןוא
 ,רעייטשרָאפ עלעיציפָא םוטעמוא רימ ןבָאה ןטַאר יד ןיא .,עיצַאטיגַא-ןגעק ַא
 ןבָאה רַאפרעד ,סעצווָאדנוב ןופ טַאר רעצנַאג רעד טעמכ טײטשַאב לעװענ ןיא
 ןופ רעמ ָאד ןענייז עכלעוו ,.ר .ס יד .עצישזער ןיא גנוקריוו עניילק ַא רימ
 ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ, ...."ןעײטרַאּפ עלַא טימ ףמַאק ַא ןריפ ,ןעמעלַא
 רימ ןבָאה ןענייארַאפ טייהרעמ רעד ףױא .טעטש עלַא ןיא ןרינָאיצקנופ
 ןּפורג עזַאושזרוב טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה טעטש עלַא ןיא;, ..."סולפנייא ןַא
 יז ןענייז ןפָא רָאנ .עצרַאװש ןוא עשיטעדַאק :סעמוד יד ןיא ןלַאװ יד וצ
 ,(=* "ןטַאדלָאס יד רַאפ קידנבָאה ארומ ,ןטערטעגסױרַא טינ

 ץנערעפנָאק עלַאינרעבוג ַא ןביױהעגנָא ךיז לעמָאה ןיא טָאה ינוי 7 םעד

 "ער ןבָאה ןטַאגעלעד 18 .רעטרע עשינכש ןוא עינרעבוג רעװעליהָאמ ןופ
 ,וָאקירטעּפ ,עצישטער :רעטרע 16 יד ןופ רעדילגטימ 2,290 טריטנעזערּפ

 ,וָאקביזָאװָאנ ,ריזָאמ ,ַאקװָאקַארָאק ,ןיבָאלשז ,קסיָאּפָארּפ ,וװָאלקש ,יצנילק
 -ָאה ,בודָארַאטס ,אקטעוו ,קסרעשטעשט ,שטיוװָאקנילַאק ,ענווָארבוד ,עצילעב
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןעוװעג ךָאנ ןענייז רעטרע עטנַאמרעד יד ץוחַא .,לעמ

 ןטלַאהעג ןבָאה ןטַארעפער-טּפיױה יד .ַא .א װעשטַאגָאר ,עשרָא ,וװעליהָאמ

 -רַאפ-טסבלעז רעשיטָאטש רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןגעוו) ןייטשנייוו .א

 "יוא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו) ןוַארב (ייגרעס) .א ןוא (גנוטלַאװ

 ,(עימָאנָאט

 -טנגעג יד ןעמוקעגרָאפ וועיק ןיא זיא טסוגיױא 21 --- 18 ןופ געט יד ןיא

 ןענייז'ס .דנַאלסור-םורד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק

 טנזיוט 11 טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ ,רעטרע 62 ןופ ןטַאגעלעד 82 ןעמוקעג

 טשינ תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ןעמ טָאה רעטרע לייט ַא ןופ ,רעדילגטימ

 דנוב רעד טָאה דנַאלסור-םורד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ענייז ןיא .ןעמוק טנעקעג

 .רעדילגטימ טנזױט 16 ךרעב טַאהעג טלָאמעד

 :ןעגנוטכיר ייווצ ןשיווצ טיירטש ַא ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 יד ,(ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא יד) שטיוװָאמַארבַא .ר טריטנעזערּפער טָאה ענייא

 רעד ןגעוו ןעוועג ןענייז ןגָארפ-טיירטש יד .(סעצנָארָאבָא) סעפַאר .מ עטייווצ

 ןעמיטש 34 .גנוריגער-עיצילַאָאק ןוא גנוקידײטרַאפ-דנַאל רעד וצ גנולעטש

 רַאפ 27 ןוא עיצולָאזער סעשטיוָאמַארבַא רַאפ ןרָאװעג ןבעגענּפָא ןענייז

 יַארבַא ןיא רעבָא טָאה ץנערעפנָאק יד ,ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 16 ,סעטעפַאר

 טָאה םעד תמחמ .,ןעגנורעסעבסיוא ייד ַא ןגָארטעגנײרַא טקעיָארּפ סעשטיוװָאמ

 תעב ןטלַאהעגּפָא ךיז ,טקעיארּפ ןרַאפ טמיטשעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,לָאצ ַא

 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד .גנומיטשּפָא רעקיטליגדנע רעד

 רַאפ טַאירַאטערקעסילַארענעג ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז דתב רעד זַא ,םעד

 ךיוא טָאה'מ .(טנגעג רעניארקוא רעמָאנָאטױא רעד ןופ גנוריגער) עניארקוא
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 רעניַארקוא רעד ןיא רעייטשרָאפ עשידנוב יד ןופ קיטקַאט יד טריטּפעצקַא
 ,עדַאר

 ןשידיי ןטנַאלּפעג ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק יד
 ןדָאב ןפיוא ןלעטש ךיז טעװ רע ביוא ,םיא ןזָאלרַאפ רעבָא ,רָאפנעמַאזוצ
 -טסמעז ןוא ןטַאר-טָאטש יד ךרוד ,קיטילָאּפ לארשי-ללכ ןוא רעשיטסינויצ ןופ

 ןופ תושר ןיא ייז ןבעגרעביא ןוא םינינע-רוטלוק יד ןלייטסיוא ןרעדָאפ סעוו
 טָאה עיצולָאזער ַא ,ןענַאגרָא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עטלײװעג-שיטַארקָאמעד
 עזעיגילער יד ןעיוברעביא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז
 .סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו ןיא ןעלדנַאװרַאפ ייז ןוא תוליהק

 ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-טנגעג ַא טלייװעגסיױא ץנערעפנָאק יד טָאה ףוסל
 (ןימיגב) םהרבא ,סקופ הרש ,קַאװטיל .א ,סעפַאר השמ :ןײרַא ןענייז'ס
 -נעסייוו יאמש ,יקסירעמעשט רעדנַאסקעלַא ,ועירַאטָאלָאז רעדנַאסקעלַא ,ץפח
 ןרעטש םיסקַאמ ,רעטלַא רָאטקיװ ,ןרעּפלַאה-ןאקשוד השמ ,עירול שריה ,םולב
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .ןיבָאד ןועמש -- טַאדידנַאק רעטשרע סלַא ןוא
 ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןוא סעדָא ,וועיק ןיא --- ןטעטימָאקןָאיַאר יירד ןפַאש וצ
 ,ןטעטימָאק עלַאינרעבוג ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןענייז םעד ץוחַא

 זױלב טשינ ,ןצנערעפנָאק ערעדנַא לָאצ ַא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס
 ףיט ןופ ןצניװָארּפ יד ןיא ךיוא רָאנ ,בשומה-םוחת ןטלַא ןופ ןענָאיַאר יד ןיא
 ןעמוקעגסיוא זיא םיבושי עשידיי עיינ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ,דנַאלסור
 ,תוביבס ןוא ןעגנוגנידַאב ערעדנַא רָאג ןיא וויטקַא ןייז וצ

 -לַארטנעצ ןופ ץנערעפנָאק ַא עװקסָאמ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ילוי 15 םעד

 ,רעמָארטסַאק ,רעװַאלסָארַאי ,רעװקסָאמ יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,דנַאלסור

 ןוא רעלָאירָא ,רעשזעינָארָאװ ,רענַאזַאיר ,רערעװט ,רעלוט ,רערימידַאלוװ

 ןופ ןטַאגעלעד 17 ךיז ןבָאה טקילײטַאב ,סעינרעבוג רעדָארָאגוװָאנ-ינשזינ
 -עי ,דָארָאגװָאנ-ינשזינ ,קסניביר ,ַאמָארטסָאק ,אלוט ,שזעינָארָאװ ,עװקסָאמ
 -טימ 2,500 ןטָארטרַאפ ןבָאה ייז .קסדָארָאגָאב ,קסלָאדָאּפ ,קסנַאירב ,ץעל

 טימ טעטש 10 ךָאנ ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג ןענייז םעד ץוחַא .רעדילג
 רעדָא טקריװעגטימ דנתב רעד טָאה רעטרע ליפ ןיא .רעדילגטימ טנזיוט
 ..ף.ַאד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא טיובעגסיוא ןיילַא

 "נָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ גנואײטשטנַא יד טָאה רעטרע לייט ןיא
 -עג ןוא ןדיי עכייר -- םיבשות עשידיי עטלַא יד ףיוא קערש ַא ןפרָאװעג
 טכערניואו טַאהעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,"ןטַאדלָאס עקסוװעיַאלָאקינ; ענעזעוו
 -ַאב ךיז לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה טעטש ליפ ןיא .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא
 זיא טָאטש ןייא ןיא .שידיי ןיא ןטַאקַאלּפ ןוא ןטפירשפיוא ,ןפורפיוא ןזיוו
 זַא ,ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ ןבָאה םיבשות עטלַא יד :זָאירוק ַאזַא ןעוועג

 עטריזינַאגרָא) רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ןייז לָאז יַאמ 1 םעד
 ,ןקריוו טװאורּפעג ןבָאה ייז .(ןעוועג טשינ ןטרָאד ןענייז רעטעברַא עשיסור
 ,ןלעוּפ טנעקעג טשינ ןבָאה יז ןעוו ,םעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז ןטסידנוב יד זַא
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 ןגָארט לָאז רע זַא ,סור ַא ןעגנודעג ןוא ןָאפ עטיור ַא טכַאמעג ייז ןבָאה
 ,(+* ...עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רַאפ עיצַארטסנָאמעד יד ןכַאמ םעד טימ ןוא ןָאפ יד

 ץנערעפנָאק עקיגָאט-4 ַא ןביוהעגנָא ךיז ווָאטַארַאס ןיא טָאה ינוי 28 םעד
 -ַאס ,קסריבמיס ,ןַאזַאק ןופ ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד 22 .טנגעגדַאגלָאװ ןופ
 ,וָאשַאלַאב ,קסבעלגָאסירָאב ,ווָאלזָאק ,וָאבמַאט ,ןיצירַאצ ,ַאזנעּפ ,ווָאטַאר
 ןטַאגעלעד ןייק ןעמוקעג טשינ ןענייז תוביס ענעדישרַאפ בילוצ .קסניבַאילעשט

 עשידנוב ןבָאה ןטכירַאב ןוא ןעגנוסירגַאב טקישעגוצ .טעטש ערעדנַא ןופ
 ,קסדָארָאגָאב ,דָארָאגװַאנ-ינשזינ ,קציארט ,ןַאכַארטסַא ןופ טעיצַאזינַאגרָא
 ןבָאה ךָאד ,עגנוי ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא בור רעד .גרובענירעטַאקעי
 יד ןריזינַאגרָא וצ ןזיוװַאב ץנעטסיזקע רעייז ןופ טייצ רעצרוק רעד רַאפ ייז
 ןבעל ןשידיי ןוא םענײמעגלַא ןיא לָאר ַא טליּפשעג ןוא רעטעברַא עשידיי

 1,500 טלייצעג ןבָאה ןטַאגעלעד טקישעג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יד
 -- ווָאטַארַאס ,200 --- ןיצירַאצ ,220 -- אזנעּפ ,250 -- ןַאזַאק : רעדילגטימ

 יד טָאה םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ןעלדנַאהַאב ןכָאנ ,0

 ןענייז'ס ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-טנגעג רעגלָאװ ַא טלייוװעגסיוא ץנערעפנָאק
 ,גרובזניג .א ,דמלמ .ב ,וָארבַאי .ב ,יקסרַאיָאב .ב ,וָאקטרעשט דוד : ןײרַא
 רעד ןופ שארב קיטייצכיילג ןענַאטשעג ווָאקטרעשט דוד זיא ווָאטַארַאס ןיא

 עיצַאזינַאגרָא יד ךיוא ןּפַאשעג ןטסידנוב יד ןבָאה וװָאבמַאט ןיא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר

 ,.ף.ַא.ד.ס.ר ןופ
 ַא ןעמוקעגרָאפ קסטוקריא ןיא זיא טסוגיױא 16 -- 14 ןופ געט יד ןיא

 סעיצַאזינַאגרָא לָאצ ַא .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ ץנערעפנָאק רעריביס

 ןקיש טנעקעג טשינ תוביס ערעדנַא רעדָא חטש ןופ טייקטייוו בילוצ ןבָאה
 -רושז ןקיכָאװ-2 ַא ןבעגוצסיורַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ,ןטַאגעלעד ערעייז

 טעטימָאק רעקסטוקריא םעד .ַאדנוב קינטסעיו יקטריביס : שיסור ןיא לַאנ

 ריביס-חרזמ רַאפ טעטימָאק-טנגעג ַא ןופ טכער יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא
 -םורד רַאפ טעטימָאק-טנגעג ַא ןופ טכער יד טעטימָאק רעקסמָאט םעד ןוא

 טײרּפשעצ טייוו ױזַא ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב .ריביס-ברעמ
 ,ןיברַאכ זיב שזַא

 רעריביס רעד ןבירשעג טָאה ריביס ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןגעוו
 זיא קירוצ גנַאל טשינ זיב ואוו ,ריביס ןטלַאק ,ןטייוו ןיא ךיוא , : לַאנרושז

 ,לוק ןייז ךיוה טציא טגנילק ,טנַאקַאבמוא טעמכ ןעוועג 'דנוב' ןעמָאנ רעד
 ןופ ןטעטימָאק-ריפסיוא יד ןיא ,סעמוד-טָאטש יד ןיא ןטסידנוב ןעעז רימ

 רעריביסלַא ןטשרע ןפיוא ךיוא טרעהעג ןוא ןעזעג ייז ןבָאה רימ .ןטָאר יד
 -עלעד-םירעיוּפ ןוא-ןטַָאדלָאס:רעטעברַא יד ןופ ןטַאר יד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 טָאה'ס ,ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ ַא ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה'ס; ...?ןטַאג
 ,עיצולָאװער רעד ןופ םיאנוש יד דצמ עיצַאטיגַא יד טקרַאטשרַאפ רעדיוװ ךיז
 םעד טימ יו ןדיי גָאלש' : טפירשפיוא רעד טימ ןָאפ יד ףיוא ייז ןבייה רעדיוו
 רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ..."טפמעק 'דנוב' רעד ןוא ןפמעק ןעמ זומ
 טדערעג םעד ןגעו טָאה ,ןײטשּפע יח דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקסטוקריא
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 יד ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה רָאפנעמַאוצ רעד ...רָאפנעמַאזוצ ןפיוא

 רבח רעייטשרָאפ-'דנוב' ןופ עדער יד קידנרעהסיוא, : עיצולָאזער עקיזָאד
 -רעטעברַא יד ןופ ןטַאר יד ןופ רָאפנעמַאזצ רעד טסילשַאב ,ןײטשּפע .א
 -ערּפ םעד ןקיטכעמלופַאב וצ ריביס ןופ ןטַאגעלעד-םירעיוּפ ןוא-ןטָאדלָאס

 יד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ םעד ןדלעמ וצ שיפַארגעלעט םוידיז
 ןעמוק סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד בילוצ רָאפנעמַאזוצ ןופ טסעטָארּפ םעד ןטעוװָאס

 רימ .ןלעטשוצּפָא ייז ידכ ,ןעלטימ עלַא ןעמעננָא טרעדָאפעג טרעוו'ס .רָאפ
 ןרידיוקיל וצ ןעלטימ ןעניפעג טעװ יײמרַא ערענָאיצולַאװער יד זַא ,ןפָאה
 ןעועג זיא טַאלבנכָאװ-יײװצ םעד ןופ רָאטקַאדער רעד .(*י"ןעמָארגָאּפ יד
 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקסמָאט רעד ןופ רעציזרַאפ רעד ,גרעבנעזָאר דוד
 -רַאג ןקיטרָאד ןופ רענלעז ַא ןעוועג זיא רע .,טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר ןוא
 ,ךָאזינ

 יַאב ןעמ טָאה ןצנערעפנָאק-טנגעג ןוא ענָאיַאר ,עלַאינרעבוג עלַא ףיוא

 עשידיי ,עשיטילָאּפ ענײמעגלַא יד ןגעוו ןסולשַאב ןעמונעגנָא ןוא טלדנַאה
 ,לעוטקַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,םינינע עלַאקָאל ןוא

 א
 לא א

 -- עסערּפ ןייז טױבעגרעדנַאנַאפ ןוא טיינַאב דנוב רעד טָאה 1917 ןיא

 ןופ ןעגנוטייצ ,ןענַאגרָא-לַארטנעצ ןעוועג ןענייז'ס .שיסור ןוא שידיי ןיא

 ,ןענַאגרָא-לַארטנעצ ייווצ יד ,ןלַאנױוװשז עלַאקָאל ןוא ןטעטימָאק-טנגעג יד

 עמיטש-רעטייברַא יד ןעוועג ןענייז ,דַארגָארטעּפ ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ

 ,(שיסור) אדנוב סָאלַאג ןוא (שידיי)

 רעטשרע רעד .ךָאװ ַא לָאמ 2 ןענישרעד זיא עמיטש-רעטייברַא יד

 םעד רעטס51 רעד ,רעטצעל רעד ןוא ץרעמ (21) 8 םעד סױרַא זיא רעמונ

 שיגעלַאק-עיצקַאדער ַא טמיטשַאב טָאה .ק .צ רעד ,1917 רעבמעווָאנ 4

 ןיקמורפ סירָאב ,ךילרע קירנעה ,יקסװַאלסַאז דוד :לעטשנעמַאזוצ םעד ןיא

 -רַאעגטימ ןבָאה עמיטוש-רעטיײברַא יד ןיא ,(שטיװָאמַארבַא) ןייר לאפר ןוא

 ,רעב .ח ,יקסנַאשרָא ,ב ,שטיװָאמַארבַא .ד :ןעלקיטרַא טקורדעג ןוא טעב

 -וָאדלעז .א ,יקסװַאלסַאז דוד ,ךיירניוו סקַאמ ,(ונל) יקטנַאשזָאג לאומש

 עזָאר ,(דנַאפלעה .י .ח) קַאװטיל .א ,עירול חנ ,ץפח לדנעמ ,(יקסנַאמעינ)

 ,ה ,ןײטשּפע רַאזַאל ,(יקס---ב .ב) ןָאסגיװעל סירָאב ,רד ,(עדירפ) טיוועל

 רסיא ,ץינשזריק םהרבא ,שטיװָארָאטנַאק רימידַאלוװ ,ןיקמורפ סירָאב ,ךילרע

 ןוא (שטיווָאפעזוי) קאניּפש ףסוי ,סעפַאר השמ ,(ארזע) ןעזָאר .מ ,ןיקֿבַאר

 ןטנעדנָאּפסערָאק לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ךיוא טָאה גנוטייצ יד .ערעדנַא ייר ַא

 ,טעטש ליפ ןיא

 זיא 1 רעמונ .ןרעמונ 8 סױרַא ,טַאלבנכָאװ (שיסור) ַאדנוב סָאלָאג

 ,1917 רעבָאטקָא (28) 15 םעד -- רעט8 רעד ,טסוגיױא (21) 8 םעד סױרַא

 -נַאק רימידַאלװ ןוא יקסוװַאלסַאז דוד ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ-טּפיױה יד

 ,שטיווָארָאט
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 ,שידיי ןיא עדייב --- ןעגנוטייצ עכעלגעט 2 טַאהעג ךיוא טָאה דנוב רעד

 -סקלָאפ -- עטייווצ יד ,קסנימ ןיא ןענישרעד זיא --- רעקעוו רעד -- ענייא

 ,ןטעטימָאק-טנגעג יד ןופ ןענַאגרָא ןעוועג ןענייז עדייב .וועיק ןיא -- גנוטייצ

 יירד 1917 יַאמ (25) 12 םעד ןעניישרעד ןביױוהעגנָא טָאה רעקעוו רעד
 :ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ יד .ךעלגעט -- ינוי (14) 1 ןופ : ךָאװ ַא לָאמ

 ,עירול חנ ,יקצידוי םהרבא ,(לאימחר) ןייטשנייוו ןרהא ,ךיירנייוו טקַאמ

 םהרבא ,סקופ הרש .,יקצולס .ב ,(ןיקמורפ רתסא) ץישפיל הכלמ ,קַאװטיל .א

 "רֶא רעשידנוב רעקסנימ רעד ןופ רעציזרָאפ) םימואת קחצי ,רד ,ץינשזריק

 ,ערעדנַא ןוא (עיצַאזינַאג

 :טסוגױא (21) 8 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ-סקלָאפ יד
 רעטעברַאטימ עריא .ךעלגעט סױרַא יז זיא (רעבָאטקָא 19) 7 רעמונ ןופ
 ,(ינועמש) ןיבָאד ןועמש ,(רעסיג ינעגוועי) גרובזניג ןועמש :ןעוועג ןענייז
 ,קַאװטיל .א ,יקצידוי םהרבא ,יקסװַאלסַאז דוד ,וװעירַאטָאלַאז רעדנַאסקעלַא

 רתסא) ץישפיל ,מ ,ךילרע .ה ,ןײטשּפע אנכש ,ןָאסניוװעל .ב ,רד ,ץעּפיל דוד

 ןוא סעפַאר השמ ,לַאטנעזָאר לעװַאּפ .רד ,לעקנערפ ףסוי .רד ,(ןיקמורפ

 .ערעדנַא

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא -- ןבעל עלענָאיסעּפָארּפ סָאד
 ,ק .צ םייב עיסימָאק רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא דַארגָארטעּפ

 וצ סענַאלייב יו ייוצ עטשרע יד :ןרעמונ 16 סױרַא ןענייז'ס .דנוב ןופ
 עקידנעטשבלעז ַא יװ ןרעמונ 14 עקידרעטייוו יד ןוא עמיטש-רעטייברַא יד

 סָאד .1917 (ילוי 23) ינוי 20 םעד סױרַא זיא 2 רעמונ רעד .עבַאגסיוא
 -עפָארּפ ןוא עשימָאנָאקע טימ ןעמונרַאפ רקיע רעד ךיז טָאה טַאלבנכָאװ
 עוָאר ,ץפח לדנעמ טעברַאעגטימ ןבָאה םיא ןיא :ןעמעלבָארּפ עלענָאיס

 ,ןיקמורפ סירָאב ,(יקסנַאמעינ) ווָאדלעז רעדנעס ,יקסנַאשזָאג לאומש ,טיוועל
 יד ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק לָאצ עסיורג ַא ןוא (שטיווָאפעזוי) קאניּפש ףסוי

 -- רעטצעל רעד ,יַאמ (25) 12 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד .רעטרע
 ,1917 רעבָאטקָא (23) 10 םעד

 רַאפ דנוב ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר ןופ ןַאגרָא -- לַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 ,טנגעג רענָאד ןוא סעינרעבוג רעשירוװַאט ,רעװָאקרַאכ ,רעװַאלסָאנירעטַאקעי

 ןרעמונ 16 ןענישרעד .1917 טסוגױא (14) 1 םעד סױרַא זיא 1 רעמונ רעד
 ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טקורדעג .1918 יַאמ 1 ןזיב

 ןיא ןרעמונ 4 סױרַא .דנוב ןופ טעטימָאק רעווָאקרַאכ ןופ ןטכירכַאנ יד
 רעטצעל רעד ,1917 (יַאמ 13) לירּפַא 30 םעד סױרַא זיא 1 רעמונ .ווָאקרַאכ

 ,(ילוי 12) ינוי 29 -- רעמונ

 ןענייז ןרעמונ 4 עטשרע יד .טַאלבנכָאװ ַא -- (שיסור) ָאווַאלס עשַאנ
 .וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא -- רעמונ ןט5 ןופ ,וָאקרַאכ ןיא סױרַא

 ןופ טעטימָאק רעסעדָא ןופ ןַאגרָא .טַאלבנכָאװ -- (שיסור) סָאלַאג שַאנ
 ,1917 (ילוי 1) ינוי 18 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד -- "דנוב;
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 "ער רעד .(רעבמעטּפעס 4) טסוגיױא 22 םעד -- 9 רעמונ -- רעטצעל רעד
 .עירול שריה ןעוועג זיא רָאטקַאד

 רעמונ 1 סױרַא ,טעטימָאק רעװקסָאמ ןופ ןַאגרָא -- דנוב ןופ עמיטש יד
 ,1917 (לירּפַא 6) ץרעמ 24 םעד

 -ַאסירָאב ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ ןַאגרָא -- רעטײברַא רעשידיי רעד
 ןיא רעמונ ןייא סױרַא ,(טריפַארגָאטקעה) עינרעבוג רעװָאבמַאט ,קסבעלג
 ,1917 לירּפַא

 דנוב ןופ טעטימָאק ןכרוד ןבעגעגסיױרַא ,טַאלב-רעטייברַא רערימָאטישז
 ,1917 (טסוגיױא 12) ילוי 20 ,ילוי (14) 1 :ןרעמונ 2 רימָאטישז ןיא

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקסנימ רעד ןופ ןַאגרָא .ךעטײברַא רעגנוי רעד
 -ַאטקָא (20) 7 םעד סױרַא 1 רעמונ .קסנימ ןיא ןענישרעד ,"דנוב-דנעגוי;
 ,1917 רעמ

 טעטימָאק-טנגעג רעריביס ןופ ןַאגרָא ,((עיסור) ַאדנוב קינטסעיוװ יקסריביס

 -- 1917 רעבמעטּפעס) ןרעמונ 7 סיױרַא .קסמָאט ןיא ןענישרעד .דנוב ןופ
 ,(1918 רַאונַאי

 ּפָאטָאנָאק ןיא סױרַא ,?ַאדנוב יצַאזינַאגרָא יָאקסּפָאטָאנָאק ַאיטסעווזיא,
 ,(שיסור) רעמונ 1

 עיצַאזינַאגרָא רעװקסָאמ יד טָאה ַאנובירט ַאשַאנ ןעמָאנ םעד רעטנוא
 טימ שיסור ןיא רעכיבלמַאז ערעסערג ייווצ ןבעגעגסױרַא 1917 ןיא דנוב ןופ
 -ייש ,ד ,ןַאמקיליײה היבוט ןופ ןעלקיטרַא עשיטערָאעט ןוא עלעוטקַא עקיגָאװ
 -ַאז רעדנַאסקעלַא ,(שטיווָאפעזוי) קאניּפש ףסוי ,ןיבוד .י ,ןיקדַארפ .מ ,סינ
 ,ןילדנימ .ז ,(רָאטַאטקעּפס) ןָאסמיכַאנ .מ ,ועירַאטָאל

 יד ןשיוצ טרָא עטשרע סָאד ןעמונרַאפ דנוב רעד טָאה עסערּפ ןייז טימ
 ליפ סיױרַא ךיוא ןענייז ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד ץוחַא .ןעײטרַאּפ עשידיי
 תעב רעטעלב-גולפ עלעיצעפס ךיוא יוװ ,םינינע ענעדישרַאפ ןגעוו ןפורפיוא
 ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ ןוא ןטַאר-טָאטש יד ןופ ןלַאװ יד

 ,טלעוו יד גַאלרַאפ ןשידנוב ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טיינַאב זיא'ס

 : ןרושָארב ןוא ךעלכיב לָאצ א ןבעגעגסױרַא טָאה רע
 ."דנובק ןופ םַארגָארּפ יד (4
 ,(שיסור ןוא שידיי) ץנערעפנָאק רעט10 רעד ןופ סעיצולָאזער יד (2

 ,רעטײברַא יד ןוא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד :רעניירב .ס (3
 -לוש יד -- ןֿבָאה רימ ןפרַאד ןלוש-טקלָאפ ַא רַאפ סָאװו :רתסא 64

 ,גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא עגַארפ
 ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעזנוא 65

 .ךַאז טַאװירּפ ַא זיא עיגילער :(יקסנַאמעינ) ווָאדלעז .א 6
 ,ןטייקגילייה עטכעוושרַאֿפ :יקסװַאלסַאז .ד (6

 -סקלָאפ רעשידיי ןוא ללכב גנודליב ןגעוו :ןָאסניװעל .ב .רד (8

 ,טרפב גנודליב-סקלָאפ רעשידיי ,ךַארּפש

 ,טכער-לַאװ עטקעריד ןוא עמייהעג ,עכיילג ,ענײמעגלַא : ןיקמָאיט .װו 9
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 .סעמוד-טָאטש יד ןיא ןביילק ןעמ ףרַאד ןעמעוו : ץינשזריק .א 0

 ,(שיסור ןוא שידיי) .ד .ס יד ןוא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד : םעדעמ .וו 1

 ,רעדיל-רעטייברַא 2
 .(שיסור ןוא שידיי) םזינויצ ןוא דנוב :ןישזערעמ .א 2

 -סױרַא דנוב רעד טָאה גנולמַאזרַאפ גנודנירג רעד ןופ ןלַאװ יד וצ

 : ןבעגעג
 ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעזנוא (

 ,רעלייוו יד וצ "דנוב; רעד (2

 ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד 3

 ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד ןוא ןדי יד 4

 ןטסינויצ יד ןגעו 5

5 
 א א

 ואוו ,ןעגנוציז ערַאנעלּפ לָאצ ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה דנוב ןופ .ק .צ רעד

 עשיטילָאּפ-ןײמעגלַא ןגעוו ןסולשַאב עלעיּפיצנירּפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז'ס

 ַא טרעדָאפעג טפָא טָאה ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג רעד .םינינע עשידיי ןוא

 רעד רַאפ גנולעטש ןייז ןכַאמ רָאלק טזומעג טָאה .ק .צ רעד .רעפטנע ןקידלַאב
 עשידנוב רַאפ ןוויטקעריד ןענעכייצנָא טפרַאדעג ןוא טייקכעלטנפע רעטיירב
 -לעוו ןיא ,ןצנערעפנָאק רעדָא סעיצוטיטסניא ענײמעגלַא יד ןיא רעייטשרָאפ
 סיורג ַא ןבָאה ןעגנוציז ערַאנעלּפ יד ףיוא ,טקילײטַאב ןעוועג ןענייז ייז עכ
 זיא ערעדנַא ןשיװצ .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןייר ןעמונרַאפ ךיוא טרָא
 -לופ ןרָאװעג ןסָאלשַאב אפוג טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ גַאלשרָאפ ַא טול

 טָאה סָאװ ,דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םעד ןרידיווקיל וצ קידנעטש

 ןיא לָאר ערעיוהעגמוא ןַא טליּפשעג ןוא רָאי קילטנעצ 2 בורק טריטסיזקע
 ןוא ןפָא טייקיטעט ריא טריפ סָאװ ,ײטרַאּפ א יו .גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד
 -סיזקע יד קירעביא ןרָאװעג דנוב ןרַאפ זיא ,דנַאל שיטַארקָאמעד ַא ןיא יירפ
 ןדייר טפרַאדעג ךיוא טָאה דנַאלסױא וצ .טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ץנעט

 ָארויב סָאד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רעבָאטקָא שדוח ןיא .אפוג .ק .צ רעד
 ,קסנימ ןייק ןגָארטוצרעבירַא ,ק ,צ ןופ

 -עג טלָאמעד טָאה דנוב רעד סָאװ ,סעיצקַא לָאצ רעסיורג רעד ןשיוצ
 ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ךס ַא טימ עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ ַא ןעוועג זיא ,טריפ
 ןפיוא ןגָארטעגסױרַא טָאה טכירעג שיכיירטסע ןַא סָאװ ,לייטרוא-טיוט ןגעק
 ןסיש רַאפ רעלדַא ךירדירפ רעריפ ןוא גָאלָאעדיא ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 -ָארּפ סלַא קגריטש ףַארג רעטסינימ-רעימערּפ ןשיכיירטסע םעד ןטיוט ןוא
 רעד ןיא ןדָאטעמ-גנוריגער עשירָאטַאטקיד-שיטסיטולָאסבַא ענייז ןגעק טסעט

 ,טייצ-המחלמ

 -עברַא טנדרָאעגנייא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה רעטרע יד ףיוא

 ןסרוק-טנװָא ,רעסָארג װַאלסינָארב ןופ .נ .א ייז ןופ ליפ) ןבולק-רעט
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 .ךַארּפש ןרעל סלַא שידיי טימ ןלוש-קלָאפ ןעיוב ןטערטעגוצ ןענייז ייז

 -טנגוי ַא -- סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידנוב ןייטשטנַא וצ ןביױהעגנָא ןבָאה'ס

 ַא .טעטש לָאצ ַא ןיא ןענַאטשטנַא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא .דנוב

 -עד-לַאיצָאס רעד ןופ רעוט עּפורג ַא ןופ ןעמוקעג זיא וויטַאיציניא עטייווצ
 ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז סָאװ ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמ

 יד ןופ טײרפַאב ייז טָאה עיצולָאװער יד ןוא עשרַאװ ןיא 1912 רָאי ןיא
 טעטימָאק רעװקסָאמ םייב .,דנַאלסור ןיא רעטרע-גנוקישרַאפ ןוא סעמרוט
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .עיסימָאק עלעיצעּפס ַא טעדליבעג ייז ןבָאה דנוב ןופ
 טעטימָאק רעװקסָאמ םייב "טפנוקוצ, דנוב-טננוי ןופ צעיסימָאק-ריפסיוא

 ןיא טרעוװ ןרעדנַא ןשיוװצ ,(שיסור ןיא) ףורפיוא ןַא סױרַא זיא דנוב ןופ
 קידנעטש טייג סָאװ ,טַאירַאטעלַארּפ רעשידי רעד, :טגָאזעג ףורפיוא

 -ָאיצולָאװער רעד טימ ןוא טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןטימ ןעמַאזוצ

 -סיוא ,רעטלַא רעד רעטנוא טלעטשעג ךיז טָאה ,גנוגעווַאב רערענ

 ַא קידנעייז; . . . "דנוב ןופ ןָאפ רעשיטַארקָאמעד-לָאיצַאס רעטוואורּפעג
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ײמרַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ לייט

 עקיניזטסואװַאב ןעיצרעד וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה ,טנגוי

 -ָארּפ רעשידיי רעד סָאװ ,ןּפיצנירּפ יד ןופ טסייג ןיא טנגוי רעד ןופ ןערדַאק
 ,דנוב ןופ ןָאפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד רעטנוא טריזינַאגרָא ,טַאירַאטעל
 רעד טימ ןענעקַאב ךיז רימ ןלעוװ ןעייר ערעזנוא ןיא ,טרימַאלקָארּפ טָאה
 רימ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןוא םזילַאיצָאס ןופ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט
 ךיז ןלעװ רימ ןוא וויטַאיציניא ןוא ןייזטסואוואב רעזנוא ןדימשסיוא ןלעוו
 ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןשיװצ טייקיטעט רעקיטפנוקוצ רעד וצ ןטיירג
 קאניּפש ףסוי ןענַאטשעג זיא עװקסָאמ ןיא טעברַא טנגוי רעד ןופ שארב

 ,(שטיװָאפעזוי)

 .דנוב ןופ גנודנירג רעד טניז רָאי 20 ןרָאװעג זיא 1917 רעבָאטקָא ןיא
 טימ ןוא םענרַאפ ןטיירב ַא ןיא טרעייפעג ייליבוי םעד ןבָאה ןטסידנוב יד
 -יילק םענעי ןופ געוו רעלופתונברק ןוא רעטייוו א ןעוועג זיא'ס .םזַאיזוטנע
 ןוא רעטצניפ יװ ןוא ,1897 ןיא ענליוו ןיא בייהנָא ןשירָאטסיה רעבָא םענ
 ךָאד ןוחצנ רעד ןיא ,טייצנשיוצ יד ןעװעג ןבָאה טשינ לָאז'ס לופנייּפ

 .ןעמוקעג

 טָאה ייליבוי רעד סָאװ ןוא טליפעג טלָאמעד ןבָאה ןטסידנוב יד סָאװ
 -עג ןבָאה'ס סָאװ ,םעד ןופ ףירגַאב ַא ןפַאש ךיז רימ ןלפוו ,טניימעג ייז רַאפ
 .רעוט עשידנוב ייווצ ןבירש

 ןופ בוט-םוי רעד -- ינועמש ןבירשעג טָאה --- דנוב ןופ בוט-םוי רעד;
 רעזנוא ןופ בוט-םוי רעד זיא ,טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןרענָאיצולַאװער םעד
 ליפ-ליפ עקידרעירפ יד ןופ ךשמ ןיא ןעניפעג וצ טשינ ךָאד זיא .עטכישעג
 סָאװ ,רָאי קילטנעצ רָאּפ עכלעזַא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןטרעדנוהרָאי
 ןופ ןבעל םניא גנוטיידַאב עכעלנייוועגרעסיוא ַאזַא ,עקיטלַאװג ַאזַא ןבָאה ןלָאז

 ףמַאק גנואײרפַאב ןופ רָאי 20 יד טָאהעג ןבָאה סע יװ ,קלָאפ ןשידיי
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 ןעניישרעד ןוא ןעמוקפיוא סָאד טַאהעג טָאה'ס יװ ,רעטעברַא ןשידיי םנופ
 םוצ ןעװעג זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ייב; ..."דנוב-רעטעברַא ןשידיי םנופ
 סָאװ ,לייט רענעי ןענַאטשעגפיױא זיא ,טקירעדינרעד ןוא טקירדעג ןטסרעמ

 טָאה ןוא ןגָאלשרעד ןוא ןלַאפעג ןטסרעמ םוצ ןעוועג אפוג קלָאפ ןיא זיא

 -רעגנַאל ַא ךָאנ; . . ."איבנ ַא ןופ לוק ַא ןּוא רוביג ַא ןופ טנַאה ַא ןביוהעגפיוא
 רע טָאה טפַאשטכענק רעשיטילָאּפ רעלופ ןופ ןטרעדנוהרָאי הרוש רעגנַאל

 ,(*+ "טסעטָארּפ ןשיטילָאּפ ןצלָאטש-קיטכעמ םעד טכַארבעג לָאמ ןטשרע םוצ

 ,תועידי ךיז ןעמוקַאב ןטייז עלַא ןופ; :ןבירשעג טָאה סקופ הרש ןוא
 טעטש יד ןיא זיא ,'דנוב' ןופ ייליבוי רעקירָאי-20 רעד ,בוט-םוי רעזנוא זַא
 ,טייקנייש ןוא טכַארּפ רעצנַאג רעד טימ ןרָאװעג טרעייפעג ךעלטעטש ןוא
 .ןרעדנואוו טינ זנוא סָאד ףרַאד טעטש ערעסערג יד ןופ ,סָאד טנידרַאפ רע יוװ

 ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ,טפַאשרעטעברַא עסיורג ַא רימ ןבָאה טרָאד
 -רַא ןשידיי ןופ בוט-םוי םעד ,בוט-םוי רעזנוא ןלעוװ ייז זַא ,טסואוועג רימ
 רעבָא זומ'ס .זיא דנוב רעד !זעידנַארג יו ,זעידנַארג ןרעייפ ,סַאלק-רעטעב

 -טנעצ רעכלעוו טימ ,טייקנייש יד ,ץנַאלג רעד גנורעדנואווַאב ןפורסױרַא
 -ןֹוא ןבָאה ךעלטעטש עמירָא עניילק יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא רעקיל

 ,(+ "טנגעגַאב בוט-םוי רעז

 לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןעגנוסירגַאב ליפ רעייז ןעמולַאב טָאה דנוב רעד

 -לָאס ןוא-רעטעברַא ןופ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד ןוא עשיטסילַאיצָאס

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשיטסילַאיצָאס ןופ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,ןטַאר-ןטַאד

 דנוב םעד טסירגַאב ןבָאה סָאװ ,יד ןשיוװצ .ערעדנַא ייר ַא ןוא רעביירש ןופ
 -- ?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עדייז רעד, ןעוועג ךיוא זיא ,ייליבוי ןייז וצ
 ןבָאה טסקעט םעד) טיוט ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע -- םירפס רכומ עלעדנעמ

 (ןעמוקַאב טנעקעג טשינ ,רעדייל ,רימ

 -ימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעמוקַאב דתב רעד טָאה גנוסירגַאב ערעגנעל ַא

 "עג ןעוועג זיא םיא ןיא .,דנַאברַאפ-רערעל ןשיטַארקָאמעד ןשידיי ןופ טעט
 'דנוב' םעד ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי עטסטלע יד ןסירגַאב רימ, :טגָאז
 -צניפ יד ןיא טָאה סָאװ 'דנוב' םעד ןסירגַאב רימ ,לבוי ןקירָאי-20 ןייז וצ
 -- שידיי -- ךַארּפש-סקלָאפ רעזנוא ןעוו ,עיצקַאער רעד ןופ ןרָאי ערעט

 -טסבלעז רעקיטשרָאד-טולב רעד דצמ טפדורעג קידתונמחרבמוא ןעוועג זיא

 רעטשרע רעד ,ןסַאלק עזַאושזרוב עשידיי יד דצמ טסַאהעג ןוא גנושרעה
 עכעלטלעוו עיירפ יד' :גנורעדָאפ יד ןָאפ רעטיור ןייז ףיוא ןבירשעגנָא
 רעד ןעוועג זיא 'דנוב' רעד .'שידיי ףיוא ,ךַארּפש-רעטומ רעזנוא ףיוא לוש
 ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןצונַאב ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע
 רעד ףיוא .עדנַאנַאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגַא רעכעלדנימ ןוא רעכעלטפירש ןייז
 עטיירב יד ןיא גנורעלקפיוא עשיטילָאּפ ןגָארטעג רע טָאה ךַארּפש רעשידיי

 רעשידיי רעד רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה ןוא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי
 עסיורג יד .ךַארּפש-לוש ַא סלַא ךיוא ןוא ךַארּפש-רוטלוק ַא סלַא ךַארּפש
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 רע סָאװ סָאד ,טריפעגנָא טָאה 'דנוב' רעד סָאװ ,טעברַא ערענָאיצולָאװער

 רעגריב ןטקיטכערַאבכײלג סלַא ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןגיוצעגניײרַא טָאה

 רעד ,לַאעדיא רעלַאיצַאס רעזעידנַארג רעד ,דייתיפי:המ ןקיטכענ םעד
 -- ןסַאמ:רעטעברַא עשידיי יד רַאפ טקעלּפטנַא טָאה רע סָאװ ,םזילַאיצָאס

 ןוא ןדייר וצ ,ןדיי ,זנוא ייב ךיוא טייקכעלגעמ יד ןפַאשעג טָאה ץלַא סָאד

 ןוא ןדיי בילוצ לוש ַא רַאפ ,רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוו ַא רַאפ ןפמעק

 טשינ תוכיש םוש ןייק טָאה סָאװ ,טייקשידיי רעטקַארטסבַא בילוצ טשינ

 -רערעל עשיטַארקַאמעד עשידיי יד ןעוו ,טציא ןוא .ןבעל-סקלָאפ ןלַאער םוצ

 עכעלטלעוו יד ןבעל ןיא ןריפוצכרוד ףיוא תוחוכ עלַא ןָא טגנערטש טפַאש

 ,טייז ןייא ןיא רָאנ ןגיוא עריא יז טדנעוװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא לוש

 -ידיי רעד ןופ עציטשיטּפיוה יד -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ
 ןופ לייט םענעעזעגנָא ןַא סלַא 'דנוב' םוצ ןוא -- רוטלוק רעכעלטלעוו רעש
 עטספיט רעזנוא סיוא ןקירד רימ; ...?גנוגעװַאב-רעטעברױַא רעשידיי רעד
 יד טימ סַאג עשידיי יד ןדנוברַאפ עטשרע יד ןבָאה סָאװ ,יד וצ גנוטכַא
 רענייטש-טנורג יד טגײלעגקעװַא ןוא טייהשטנעמ דעד ןופ ןלַאעדיא עסיורג
 ,6* "לוש רעכעלטלעוו רעשידיי רעד רַאפ

 ןיא ,קסנימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעייפ עלַארטנעצ יד ,עטסערג יד

 -עלעד ןוא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ריא

 -נָאק ַא טימ ןרָאװעג טרעייפעג זיא בוט-םוי רעד .טעטש ערעדנַא ןופ ןטָאג

 ןוא גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ רעסיורג ַא ,גנולעטשרָאט-רעטַאעט ,גניטימ-טרעצ

 ךיז ןבָאה גנוציז רעד ןיא .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנוציז רעכעלטנפע ןַא

 ,ה ,רעביל קרַאמ ,טַאטשנעזײא יַאסיא :רעדילגטימ .ק .צ יד טקילײטַאב

 ,ןיקמורפ רתסא ,לַאטנעזָאר ענַא ,שטיװָאמַארבַא ,ר ,ןייטשנייו .א ,ךילרע

 סעדער ןטלַאהעג ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עסיורג יד ףיוא .ועירַאטָאלָאז .א

 רתסא ,ןייטשנייו .א ,קַאוװטיל .א ,װעירַאטָאלָאז ,א ,ךילרע .ה ,רעביל .מ

 ןיא .ק .צ ןופ גנוציז רעכעלרעייפ רעד ךָאנ .טַאטשנעזייא .א ,ןיקמורפ

 ןבָאהס רעכלעוו ןיא ,עיצַארטסנַאמעד-ןסָאג עטנַאזָאּפמיא ןַא ןעמוקעגרָאפ

 ,ןשטנעמ טנזיוט 5 זיב טקילײטַאב ךיז

 רעשידנוב רעד ןופ לָאר רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה דנוב ןופ רעריפ יד

 רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ,ןבעל ןשידיי ןיא גנוגעווַאב

 רעסיורג ןייז ןיא .סעיצולָאװער רעדנעלסור ייוצ יד ןיא ןוא גנוגעווַאב

 "נידַאב עקיטסניג-טשינ יד ףיוא קידנקוק טשינ; :טגָאזעג רעביל טָאה עדער

 -ָאמעד יד ןעוועג דימת 'דנוב' רעד זיא ,ײטרַאּפ רעלַאגעלמוא ןַא ןופ ןעגנוג

 .עסַאמ רעד ןיא טבעלעג קידנעטש ןבָאה רעריפ יד ,ײטרַאּפ עטסשיטַארק

 רעטנוא' ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא רעזנוא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 שינעסיײר עלענַאיצקַארפ ןעועג טשינ לָאמנייק זנוא ייב זיא ,'דרע רעד

 רעשיאיידיא ןַאע ..."תודחא טשרעהעג דימת טָאה ןעייר ערעונוא ןיא ןוא
 ןבָאה םזינָאיצקַארפ ןייק וצ ךָאד ,טריפעג קידנעטש זנוא ייב ךיז טָאה ףמַאק
 רעד ןופ טייהניא יד .טכַארבעג טשינ לָאמנייק תועד-יקולח עקיזָאד יד
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 ײטרַאּפ יד ןוא ץלַא ןופ רערעייט ןוא רעכעה ןעוועג ןעמעלַא ייב זיא ײטרַאּפ

 ."קינייא ןבילבעג זיא

 ףיוא דנוב ןופ גנוקריוו רעד טעמדיוועג עדער ןייז טָאה שטיוװָאמַארבַא
 רעד ..פיַא.ד.ס.ר ןופ ןעייר יד ןיא קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןופ עיצולָאװע רעד

 רַאפ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ןפמעק טזומעג טָאה דווב
 עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד זיא טציא .עיצַאנ ַא יו ןדיי ןענעקרענַא

 ןעמוקַאב טָאה ןוא םַארגָארּפ ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ לייט ַא לעיציפָא

 ,(++ גנונעקרענָא עניײמעגלַא ןַא
 -םוי:ײטרַאּפ רעייז טרעייפעג ןטסידנוב יד ןבָאה גנורעטסיײגַאב טימ

 למיה ןפיוא .,ורמוא ןַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא ,בוט
 -וד טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,סנקלָאװ ןפָאלעגנָא ןענייז עיצולָאװער רעד ןופ

 ,ןעגנולסיירטפיוא ןוא ןרענ

4 
 כא א

 דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןופ דנוב-רעטעברַא רעשידיי רעניימעגלַא רעד

 עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב ַא ןעוװעג ,ןעמַאנסיוא קינייו טימ ,רעירפ זיא

 ןטינשעגּפָא ןעוועג טציא ןענייז ןליוּפ ןוא עטיל .בשומה:-םוחת ןיא רעטעברַא

 ןיא חטש ןשידנוב ןופ לייט-ברעמ רעצנַאג רעד .ןטנָארפ-גירק יד ךרוד

 טָאה רַאפרעד .תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ עיצַאּפוקֶא רעד רעטנוא ןעוועג

 -ואוו ,דנַאלסור ןיא ףיט --- חרזמ ףיוא טײרּפשעגסױא קרַאטש דנוב רעד ךיז

 טשינ לגרה:תסירד ןייק רעירפ ןבָאה ,ןעמַאנסױא עסיוועג ץוחַא ,ןדיי ןיה

 ןבָאה דרע רעשיסור "רעקילייה; רעד ףיוא ןייז וצ עיגעליווירּפ יד .טַאהעג

 -עדַאקַא ןַא טַאהעג ,ךייר רָאג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי ענעי זיולב טַאהעג

 -ייֵז רעדָא ,רעטילימ ןיא ןטרָאד טנידעג ,םָאלּפיד-רעקרעװטנַאה רעדָא ןשימ

 -לעוו --- עשיטילָאּפ ןוא עלענימירק -- רעכערברַאפ עטּפשמרַאפ ןעוועג ןענ

 עטריגעליוװירּפ יד יבגל ךיוא) ףָארטש יד ןעמוקּפָא ןיהַא טקישעג טָאה'מ עכ

 -המחלמ יד ןופ טַאטלוזער ןיא .(ןעגנוצענערגַאב טדנעװעגנָא ןעמ טָאה

 עשידיי עיינ ךס ַא ןענַאטשטנַא טציא ןענייז םישוריג ןוא ןעגנורעדנַאוװ

 ןענַאטשטנַא םוטעמוא טעמכ ןענייז טרָאד ןוא דנַאלסור-חרזמ ןיא םיבושי

 עלופ ַא ןלעטשוצפיוא רעװש ןיוש ןיא טציא .,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 .דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג ןעניי'ס ואוו ,רעטרע יד ןופ המישר

 ןופ המישר עזייוולייט ַא זיולב ןלעטשפיונוצ טנעקעג רעבירעד ןבָאה רימ

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב טקריוועג 1917 רָאי ןיא ןבָאה'ס ואוו ,טעטש יד

 :סעינרעבוג טל טלייטעגנייא המישר יד זיא טָא

 ,ןיזערעב ,וָאסירָאב ,קסיורבָאב ,ןעמוהיא ,עדזוא :עינרעבוג רעקסנימ

 -סעינ ,רימ ,קסנימ ,ריזָאמ ,קיניָאכ ,ווָארוט ,ענזיוו ,קסולה ,עשטשידָארָאה

 ,שטיוװָאכוּפ ,שטיראּפ ,ווָאנס ,קצולס ,ץּפױטס ,יגָארָאד איראטס ,ןילָאטס ,שזיוו

 .ןירדעשטש ,עצישטער ,קצעלק ,עילוּפאק ,שטיווָאקנילאק ,ווָאקירטעּפ

 -בוד ,עצילעב ,ֹווָאניב ,עשרָא ,וַאלסישטמא :עינרעבוג רעוועליהָאמ
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 ,קסרעשטעשט .,יסואשט ,ןיבָאלשז ,ַאקטעװ ,יקרָאה ,לעמָאה ,ןיבירד ,ענווָאר

 -ףיטסַאנָאמ ,וועליהָאמ ,ענזָאיל ,ידאיל ,שטיוואבול ,שטיוואלסיכ ,ווָאקירעשט
 יירק ,שטיווָאמילק ,עמראק ,סיּפָאק ,קסיָאּפָארּפ ,ָאנעס ,שטיװָאסָאנ ,עניצ
 ,ווָאלקש ,שטאימוש ,אינדור ,וװעשטַאגָאר ,וועשט

 ,קָאדָארָאה ,עסירד ,קסניווד ,שטיווָאקנעשעב :עינרעבוג רעקסבעטיוו
 .עצישזער ,עקוואלסערק ,קצָאלָאּפ ,לעווענ ,שזילעיוו ,קסבעטיוו

 ,אקנילז ,ווָאכולג ,ָאנזרָאב ,רעטסָא ,שזָארוסַא : עינרעבוג רעווַאגינרעזשט

 -ָאנָאק ,בודָארַאטס ,ןישזעינ ,קסרעוװעס-דָארָאגווָאנ ,ווָאקביזָאװָאנ ,ווָאגינרעשט
 ,יצנילק ,ץעוועלאראק ,ּפָאט

 ,ועשטידרעב ,וָאקרעצָאלעיב ,ַאלסוהָאב ,ןַאמוא :עינרעבוג רעוועיק

 ,ענלַאט ,לָאּפָאטַאלז ,אקדָארָאגינעװז ,ווָאקליסַאװ ,שטשידָארָאה ,עקוועימעד

 ,וָאטסַאפ ,אלעמס ,ווָאראקאמ ,ץעוװָאּפיל ,ווָאקרָאדָאכ ,סאקרעשט ,ליבָאנרעשט
 .עלָאּפש ,לסימָאדַאר ,וועיק ,וװעשיטסָארָאק ,ווענַאק

 -ַאב ,לָאּפָארטסָא ,הָארטסָא ,וָאניטנַאטסנָאק-טלַא :עינרעבוג רענילָאװ
 -ַאֹּפ ,ןישטלימע ,עטואוואלס ,ןיהול ,ווָאנדושט ,רימָאטישז ,ליהיווז ,עקווָאנַאר

 ,וָאנַאמָאר ,ענווָאר ,ץענעמערק ,דָארב ינעמַאק ,עיאנָאל

 ,קינלעימכ ,ןישטלוט ,עציניוו ,רַאב ,וָאנַאלא :עינרעבוג רעילָאדָאּפ
 ,וָארוקסָארּפ ,ןיטיל

 .העינישיק ,ינאשואק ,רעדנעב :עינרעבוג רעבַארַאסעב
 ,לָאּפָארעפמיס ,לָאּפָאטילעמ ,יִאקנַאשזד :עינרעבוג רעשירווַאט
 -עטַאקעי ,טומכַאב ,קסװָארדנַאסקעלַא :עינרעבוג רעוװוַאלסָאנירעטַאקעי

 ,קסווָאקסָאמָאװָאנ ,לָאּפוירַאמ ,קסנאגול ,ווַאלסָאניר

 ,וַאלסאיערעפ ,עװַאטלָאּפ ,ענבול ,שטאידאג :עינרעבוג רעוואטלאפ
 ,ינמָאר ,גושטנעמערק ,יקולירּפ

 ,ןָאסרעכ ,דַארגטעװַאסילעי ,ַאירדנַאסקעלַא ,סעדָא : עינרעבוג רענָאסרעכ

 ,גָאר יווירק ,וװעיאלָאקינ

 טעמכ זיא עינרעבוג רענליו ץינערוק ,וָאניהלָאד :עינרעבוג רענליוו

 .(עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןעוועג ןיוש ןצנַאגניא

 ןעװעג 12 ןענייז בשומה-םוחת ןקידרעירפ ןופ סעינרעבוג 25 יד ןופ
 רעירפ יד .(רענילָאװ ,רעקסנימ) ערעדנַא 2 ןופ ןלייט ךיוא יוװ ,טריּפוקָא

 טציא ,בשומה-םוחת ןיא ןעוועג ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש עטנכערעגסיוא
 ןוא טכערניואוו ןייק טַאהעג טשינ ןדיי ןבָאה רעירפ ואוו ,רעטרע ןעמוק
 יד רעדָא ,םיבושי עשידיי ןענַאטשטנַא המחלמ רעד תעב ןענייז'ס ואוו
 ךיוא ןענייז'ס ואוו ןוא ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ןענייז םיצוביק עניילק עטלַא
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןעמוקעגפיוא

 ,קסנַאיװַאלס ,ימוס ,ווָאקרַאכ ,וועיונושט :עינרעבוג רעווָאקרַאכ

 ןיצירַאצ ,וָאטַארַאס ,וָאשַאלַאב :עינרעבוג רעווָאטַארַאס

 ,וָאלזָאק ,קצעּפיל ,וָאבמַאט ,קסנעלגָאסירָאב : עינרעבוג רעווָאבמַאט

 ,קסלָאדָאּפ ,עװקסָאמ ,קסדָארָאגָאב :עינרעבוג רעווקסָאמ
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 ,ץעלעי ,קסנַאירב ,לָאירָא :עינרעבוג רעלָאירָא

 .עגיר ,קלַאו : עינרעבוג רעדנעלפיל

 ,לװַאלסָאר ,קסנעלַאמס : עינרעבוג רעקסנעלָאמס

 ,דָארָאגווָאנ-ינשזינ ,סאמאזרא :עינרעבוג רעדָארָאגווָאנײנשזינ
 .ןַאזַאק ,לאּפָאטסישט :עינרעבוג רענַאזַאק

 ,קסניביר ,לװַאלסָארַאי :עינרעבוג רעווַאלסָארַאי

 .םרעּפ ,גרובענירעטַאקעי :עינרעבוג רעמרעפ
 ,קסניבַאילעשט ,קציָארט : עינרעבוג רעגרובנערָא

 .לופאראס :עינרעבוג רעקטאיוו

 ,קסװעיאלָאקינ'ָאװָאנ ,קסמָאט :עינרעבוג רעקסמָאט
 ,ַאדנָאלָאװ ,וקַאב ,ןַאכַארטסַא ,קסטוקריא .,ַאפפא :טעטש עלַאינרעבוג = -

 -עפ ,קסריבמיס ,ַארַאמַאס ,סילפיט ,ַאלוט ,רעוװט ,רימידַאלוו ,שזעינָארָאװ
 .ןַאזַאיר ,קסרוק ,ַאמָארטסָאק ,ַאזנעּפ ,דַארגָארט

 קסמָא ,(ןַאטסעקרוט) טנעקשַאט .ןָאד םייב װָאטסָאר :טעטש ערעדנַא
 אגרוא ,(טסַאלבָא רעלַאקיַאבַאז ןיא עדייב) קסנאבאק ,אטישט ,(ריביס)
 ..(עירושזדנַאמ) ןיברַאכ ,(עילָאגנָאמ)

 -טע ןיא סעיצַאזינַאגרָא טַאהעג דנַאלסור ןיא דנוב רעד טָאה 1917 ןיא
 ןט8 ןייז ףיוא ןטכירַאב יד טױל .ךעלטעטש ןוא טעטש טרעדנוה עכעל
 ןיא ןוא 120 ןעוועג ברעמ-ןופצ ןיא ןענייז (1917 רעבמעצעד) רָאפנעמַאזוצ
 -םוחת ןקידרעירפ ןופ סעינרעבוג יד ןיא זַא .ה .ד ,200 -- ברעמ-םורד
 -ייז ,ןעײמרַא עדמערפ יד ךרוד ןעמונרַאפ ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,בשומה
 יד ןיא לָאצ עשּפיה ַא וצ ןעמוק םעד וצ .סעיצַאזינַאגרָא 2320 ןעוועג ןענ
 ענײמעגלַא יד .טכערניואוו ןייק טַאהעג טשינ רעירפ ןבָאה ןדיי ואוו ,רעטרע
 רימ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ןופ ךמס ןפיוא ,400 םורַא ןייז טנַאקעג טָאה לָאצ
 יד טלעטשעגנעמַאזוצ רימ ןבָאה ,עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןענופעג ןבָאה
 יד ןופ טפלעה ַא ןיא רעטרע 152 םורַא טמענ סָאװ ,המישר עלופ-טשינ

 -חרזמ ןוא עלַארטנעצ יד ןיא 58 ןוא בשומה:-םוחת ןקידרעירפ ןיא סעינרעבוג
 | ,דנַאלסור ןופ ןלייט

 לייט-ברעמ-ןופצ ןיא זַא ,טעטכירַאב ןעוועג זיא רָאפנעמַאזוצ ןט8 ןפיוא
 ,20,000 ברעמ-םורד ןיא ןוא 12,700 רעדילגטימ לָאצ יד טפערטַאב דנַאל ןופ
 סָאד ןעמונרַאפ טשינ ברעמ-םורד רעד טָאה 1917 ןופ עיצולָאװער רעד זיב
 רעכײרלַאצ ןעועג טציא זיא רע סָאװ ,טקַאפ רעד .דנוב ןיא טרָא עטשרע
 ןצניװָארּפ ענייז עלַא טעמכ סָאװ ,םעד טימ ךיז טרעלקרעד ,ןלייט ערעדנַא ןופ

 -יצ עטנַאמרעד רעירפ יד וצ .עיצַאּפוקָא רעדמערפ ןופ יירפ ןעוועג ןענייז
 וצ ךָאנ ןעמוק ,סעינרעבוג-ברעמ יד ןיא טפַאשרעדילגטימ רעד ןגעוו ןרעפ

 -רָא לָאצ ענײמעגלַא יד ,דנַאלסור-חרזמ ןוא-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד

 ַא ןיא .טנזױט 40 םויַא ףיוא ןרָאװעג טנכערעג זיא ןטסידנוב עטריזינַאג
 -ַאגרָא עסיורג ץנַאג ןעוועג ןענייז םיבושי עשידיי עיינ יד ןופ טעטש לָאצ
 .רעדילגטימ רעטרעדנוה טימ סעיצַאזינ
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 -רַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ גנודנירג רעד טניז
 טעמכ .ריא ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןעוועג דנוב רעד זיא (1898) ייטרַאּפ-רעטעב
 ריא ןיא טרעטשעג קרַאטש ןעוועג ײטרַאּפ רעדנעלסור יד זיא ןָא בײהנָא ןופ
 סעיצקַארפ יד .ןעיירעסייר ןוא ןטיירטש עלענַאיצקַארפ יד בילוצ גנולקיװטנַא
 ןשינעפרעדַאב-סנבעל יד יװ ,רעכעה טלעטשעג ןסערעטניא שרעייז טפָא ןבָאה
 יד ןשיװצ םוהת רעד זיא ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא .ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ
 1912 רָאי ןיא סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ףוסל .רעפיט ןרָאװעג סעיצקַארפ
 -לַאיצָאס 2 ןרָאװעג שיטקַאפ ןענייז'ס ןוא גנוטלַאּפש עלעמרָאפ ַא טריפעגכרוד
 ךָאנ רעבָא טָאה סעקיוועשנעמ יד ןופ ןלייט ייב .ןעיײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד
 עקיזָאד יד .גנוקיניײארַאפרעדיװ ַא וצ ןעמוק טעװ סע זַא ,גנונּפָאה ַא טעילטעג
 רעד ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ דלַאב טמַאלפעגפיוא רעמ ךָאנ טָאה גנונפָאה
 ןסירעגּפָא ,שטנואוו רעמורפ ַא ןעוועג זיולב זיא'ס ,7 ןיא עיצולָאװער
 ,טעטילַאער רעד ןופ

 עיצקַאער רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא סָאװ ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד
 רעד ךָאנ טָאה ,רעוט ערענָאיצולָאװער רדַאק ַא ןופ יו רעמ טשינ ןענַאטשַאב
 ןלופ ןיא גנוגעװַאב-ןסַאמ ַא ןרעוװו וצ טייקכעלגעמ ַא ןעמוקַאב עיצולָאװער
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ייוצ טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה'ס .טרָאװ ןופ ןיז
 ןענייז ייז ץוחַא .סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב ןופ -- ןעײטרַאּפ"ןסַאמ
 ךיז טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא .ד .ס ערענעלק ןעוועג ךָאנ
 ,ןעגנוטכיר עדייב ןופ ןעמַאר יד ןיא ןסַאּפנײרַא

 זיא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ ליײט-דנַאטשַאב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,דנוב ןרַאפ
 -לָאב רעד וצ .ןרעהעג ףרַאד רע לייט ןכלעוו וצ עגַארפ ןייק ןעוועג טשינ

 -ַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ,עלעיּפיצנירפ בילוצ רע טָאה ײטרַאּפ רעשיטסיוועש

 םיא ןבָאה םימעט עבלעז יד .ןרעהעג טנעקעג טשינ םימעט עלענָאיצַאזינ

 עגַארפ יד ןליפַא .ײטרַאּפ רעשיטסיוועשנעמ רעד וצ ןרעהעג ָאי ןגיואווַאב
 רעירפ ןבָאה סעקיוועשנעמ יד סָאװ ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ

 ןעװעג טשינ העינמ םוש ןייק ןיוש ךיוא זיא ,ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ
 ןעועג ןענייז דנוב ןיא םגה .ריא רַאפ ןעוועג טציא ןענייז ייז ךיוא לייוו
 עגונב טייקימיטשנייא ןַא טשרעהעג רעבָא טָאה ,תועד-יקולח עשיטילָאּפ
 -סיוועשנעמ יד ,בגַא .(סעקיוועשנעמ) .פ.ַא.ד.ס.ר רעד וצ טייקירעהעגנָא רעד
 ןענייז ריא ןיא .עכעלטייהנייא ןייק ןעועג טשינ ירמגל זיא ײטרַאּפ עשיט
 -נעמ) .ּיַאד.ס.ר רעד ןוא דנוב ןשיוװצ .סעיצקַארפ ןוא ןעגנוטכיר ןעוועג
 ,טעברַאנעמַאזוצ עטנָאנ רָאג ַא ןעוועג 1917 רָאי ןיא זיא (סעקיוועש

 דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה סמונעלּפ ענייז ןופ םענייא ףיוא
 ןטעטימָאק עטקיניײארַאפ ןרעוװ ןפַאשעג ןלָאז רעטרע יד ףיוא זַא ,ןסָאלשַאב
 ּפיצנירּפ ןטיול ןרעוו טלעטשעגנעמַאזוצ , ןפרַאד ייז ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ
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 רעד טיול סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ רעלענָאיצרַָאּפָארּפ ןופ
 ןכַאמּפָא ןוא גנוקינייארַאפ; ..."רעדילגטימ עטריזינַאגרָא ערעייז ןופ לָאצ
 -עי;) "טזוָאלרעד טשינ ןרעו רעכלעזַא סלַא יָאװטסנידעי עּפורג רעד טימ

 ,(שארב ןוװָאנַאכעלּפ טימ עּפורג יד ןעוועג זיא ?ָאװטסניד

 ןרָאװעג טלעטשעג זיא גנוקינייארַאפ יד ןכעלקריװרַאפ ןופ עגַארפ יד
 ףיוא יא ,בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא יא עיצולָאװער רעד ןופ בייהנָא ןיא דלַאב

 רעד ןופ םיללכ עטערקנָאק יד ןלעטשטסעפ טפרַאדעג טָאה'מ .רעטרע יד

 ,ד.ס.ר יד סָאװ ,םיללכ עכלעזַא טעברַאעגסיוא טָאה דנוב רעד .גנוקינייאראפ
 : טקיטעטשַאב טָאה .פַא

 גנורעדָאפ ןייז ייב דנוב רעד טביילב עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא (1
 רעד רעדייא ךָאנ ןעוועג ןיא סָאד) עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ
 עימָאנָאטױא עקיזָאד יד טנעקרענָא לעיציּפָא טָאה .ף.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ,(רעקלעפ-טייחרעדנימ יד רַאפ

 עשידיי ןיא ןעגנוטכירנייא עקידנריפנָא עשידנוב יד ןופ ןסולשַאב יד (2
 .שירָאטַאגילבָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד רַאפ ןענייז ןגָארפ

 יד ןיא ,ןבעל ןשידיי םעד לעיצעּפס עגונ ןענייז סָאװ ,םינינע ןיא (2
 םינינע יד ןיא ןסולשַאב עריא .קידנעטשבלעז ןיטולחל עיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 ריא ךרוד ןענעק ןוא .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ךרוד ןרעוו טקיטעטשַאב טשינ ןפרַאד
 .ןרעוו טפַאשעגּפָא טשינ

 ןעגנוטכירנייא ענעדישרַאפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ענעגזיא טָאה דנוב רעד 4
 ,רעדילגטימ ענייז קידנעטשבלעז ןָא טמענ ןוא

 ןעגנודניברַאפ יד טסעפ ןלעטש סָאװ ,ןטקנוּפ לָאצ ַא ןעמוק םעד ךָאנ
 -עגלַא עלַא ףיוא ..ג.ד.א ןעגנוטערטרַאפ יד ,.9.ַא.ד.ס.ר רעד ןוא דנוב ןשיווצ
 דנוב ןופ רעייטשרָאפ ןבָאה ןרָאפגעמַאװצ ןוא ןצנערעפנָאק-ײטרַאּפ עניימ
 ןוא ןצנערעפנָאק יד ןופ ןסולשַאב עלַא .טכער-לַאו עוויסַאּפ ןוא עוװיטקַא
 םעד רַאפ שירָאטַאגילבָא ךיוא ןענייז ןגָארפ ענײמעגלַא עגונב ןרָאפנעמַאזוצ
 ערעייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןקיש ןטעטימָאק עשיטָאטש יד ןיא .דנוב
 ,** רעדילגטימ ערעייז ןופ לָאצ רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ רעייטשרָאפ

 ןיא זיא סעקיוועשנעמ יד ןופ טפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא עלַארטנעצ יד
 רעדנעלסור ַא ןפורעג טָאה רע .טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד ןעוועג בײהנָא
 -לופֲאב טָאה יז ,סעיצַאזינַאגרָא עשיבורק ןוא סעקיוועשנעמ ןופ ץנערעפנָאק
 -גנוקינייארַאפ רעדנעלסורלַא ןַא ןפור וצ טעטימָאק-ריזינַאגרָא םעד טקיטכעמ
 רעד טָאה סולשַאב םעד טימ םכסה ןיא .ןעגנוטכיר עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ
 -ץשלָאב יד ןופ גנוריפנָא רעד וצ טדנעוװעג ךיוא ךיז טעטימָאק-ריזינַאגרָא
 -עשלָאב יד .רָאפנעמַאזוצ ןעמַאזניימעג ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב חוכמ סעקיוו
 עלעיצעפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .ןפרָאװעגּפָא גנודנעוו יד ןבָאה סעקיוו
 -ַאזוצ-גנוקיניײארַאפ ןטנַאלּפעג םעד ןריזינַאגרָא ףיֹוא עיסימָאק עלַארטנעצ
 -ךיזינַאגרָא ןשיטסיוועשנעמ ןופ רעיײטשרָאפ ןיירַא ןענייז ריא ןיא .רָאפנעמ
 ,.ף.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא רעדַארגָארטעּפ רעד ןופ טעטימָאק ןוא טעטימָאק
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 "וװַאק ןופ ,סעקיוועשנעמ ,ד .ס עשיטעל ןופ רטנעצ ןופ ,דנוב ןופ .ק .צ ןופ
 עיצַאזינַאגרָא רעטקינייארַאפ רעװקסָאמ רעד ןופ ,טעטימָאק-טנגעג רעזַאק

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסור ןפיוא ןטַאגעלעד .ד .ס ןופ רעייטשרָאפ ןוא

 יד וצ טדנעוװעג ךיז טָאה דנוב ןופ ,ק .צ רעד ,ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא
 םוצ ןטָאגעלעד ענעגייא ערעייז ןלייוו ןלָאז ייז זַא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 ,רָאפנעמַאזוצ-ייטרַאּפ םענײמעגלַא

 200 ךרעב .טסוגױא שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רָאטנעמַאזוצ רעד
 80 ןבָאה ייז ןופ .רעדילגטימ טנזיוט 200 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד
 ןדיי :ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ יד וצ טרעהעג טנזיוט
 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ערעדנַא ןוא ןטעל ,רעקלעפ רעזַאקװַאק
 -עשלָאב יד ץֹוחַא ,ןעייר עשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס יד ןיא ןעגנוריטַאש עלַא
 ,עפורג סווָאנַאכעלּפ ןופ רעגנעהנָא יד ןוא סעקיוו

 -עג 25 -- ןטסידנוב 42 ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד 200 ךרעב יד ןשיווצ

 עקיטרָא ןופ טקישעג 7 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ טקעריד טקיש
 קימיטשנייא ןטסידנוב יד ןבָאה גנוטַארַאב ַא ףיוא ,סעיצַאזינַאגרָא- .ַא.ד.ס.ר
 ןעגנומיטשּפָא יד ייב טנעה עיירפ ןבעג ןגַארפ עשיטילָאּפ ןיא : ןסָאלשַאב
 ןענייז סָאװ ,ןגַארפ ייווצ ןיא רעבָא ,ןילפיצסיד רעלענָאיצקַארפ ןגנעק ןוא
 ןגעוו : ךעלטייהנייא ןעמיטש ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןזומ ,םזידנוב ןופ ךות ַא
 ,פיצנירּפ ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןוא עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ

 -ַאטשַאב זיא סָאװ ,ָארויב ַא טריפעגנָא טָאה עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד טימ
 -ָאלָאז .א ןוא עירול .ה ,;שטיוװָאמַארבַא .ר ,ןייטשנייוו .א ,רעביל .מ ןופ ןענ
 ,וועירַאט

 ,ןייטשנייוו .א ןעוועג דנוב םעד דצמ זיא רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ ןיא
 -ָאר ענַא --- עיסימָאק-ןטַאדנַאמ ןיא ,שטיוװָאניבַאר .ח -- טַאירַאטערקעס ןיא
 ,ועיראטָאלַאז .א -- םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא רַאפ עיסימָאק ןיא ,לַאטנעז
 -וטיטסנָאק רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ םינינע רַאפ עיסימָאק רעד ןיא
 טסירגַאב רָאפנעמַאזװצ םעד טָאה דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא .עירול .ה -- עטנַא
 .רעביל קרַאמ

 -- ןעגנוטכיר-טּפיוה ייווצ טיירטש ַא טריפעג ןבָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא
 -נָארָאבא ערענָאיצולָאוװער ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ענייא
 ןעוועג ןענייז תועד-יקולח יד .ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא -- עטייווצ ַא ןוא סעצ
 -רַאפ לָאז'מ ױזַא יו םעד ןגעוו ,גנוריגער-עיצילאָאק רעד ןיא לײטנָא ןגעוו
 ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא יד .ג .ד .א גנוקידיײטרַאפ-דנַאל ,המחלמ יד ןקידנע

 -רעמ יד .גנוריגער רעד ןופ ןרָאטסינימ .ד .ס יד ןפורּפָא טרעדָאפעג ןבָאה
 ןעמיטש 115 ןופ טייהרעמ ַא טימ .םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה טייה
 ןגָאלשעגרָאפ טָאה'ס סָאװ ,עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 79 ןגעק

 יד .(סעצנָארָאבַא ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעמָאנ ןיא) ילעטערעצ ילקאריא
 ,רענדער עשידנוב ליפ טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןטַאבעד
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 ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז'ס ןוא עפרַאש ץנַאג ןעוועג ןענייז

 -צנַאג רעד רַאפ תוירחא יד רעבָא ,גנוטלַאּפש ַא ןופ טסנעּפשעג רעד ןזיװַאב
 .ןעוועג רבות טָאה גנוגעווַאב-,ד .ס רעד ןופ טייק

 ענעדישרַאפ ןגעוו סעיצולָאזער ייר ַא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ךיוא ייז ןשיווצ ,םינינע ןוא ןעמעלבָארּפ
 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה םעלבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 ןלייט ןכלעוו ,ןטנגעג ענעי רַאפ עימָאנָאטױא רעלַאירָאטירעט רעטיירב; ַא

 -טריוו ערעייז טימ ךיוא ןוא ,לעטשנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנ רעייז טימ סיוא ךיז
 יד ןפרַאד ייברעד .רעגייטש-סנבעל ןקיטרַאנגייא ןוא ןעגנוגנידַאב עכעלטפַאש

 -ײמעגלַא ןַא ךרוד ןרעוװ טריטנַארַאג ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער

 .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ םעד טיול ץעזעג-הכולמ םענ
 -ַאנָאיצַאנ ַא יו ,דנַאלסור ןופ ןצנעדנעט-גנולקיװטנַא עטסקינייװעניא יד
 -ּפָאמוא ייר ַא ףיוא ןלַאפרעדנַאנַאפ לָאז יז זַא ,וצרעד טינ ןריפ ,הכולמ-ןטעטיל

 ,ןטנגעג עקידנעטשבלעז ענעדנובעגנעמַאזוצ-וויטַארעדעפ רָאג רעדָא עקיגנעה

 טלעטשעגטסעפ רָאפנעמַאװצ רעד טָאה דנוב ןגעװ עיצולָאזער ַא ןיא
 עלַא ןיא (1 :גנודניברַאפ רעד ןופ םיללכ עלענָאיצַאזינַאגרָא עקידנגלָאפ

 עלַאינרעבוג ,ןטעטימָאק-טָאטש ,ןצנערעפנָאק עשיטָאטש) ןענַאגרָא עקיטרָא
 יַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא יד ןקיש (.װ .ַא .א ןטעטימָאק ןוא ןצנערעפנַאק
 -טימ ערעייז ןופ לָאצ רעד טיול לענָאיצרָאּפָארּפ רעייטשרָאפ ערעייז סעיצ
 -ָארּפ ןצנַאג םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןגַארפ ןגעוו ןסולשַאב (2 .,רעדילג
 ךרוד ןטפַאשרעּפרעק עטנָאמרעד יד ןיא ןעמונעגנָא ןרעוו ,טרָא ןופ טָאירַאטעל

 רעד (3 .ןעמעלַא רַאפ שירָאטַאגילבָא ןענייז ןוא טייהרעמ רעכעלנייוועג ַא
 טָאה דנוב רעד (4 .ײטרַאּפ רעד ןופ .קי .צ ןיא רעייטשרָאפ ענייז טָאה דנוב
 -רָאּפָארּפ ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ,ןצנערעפנָאק ףיוא ןטַאגעלעד ענייז
 ,רעדילגטימ לָאצ ןייז טיול לענָאיצ

 -סיוא ךיוא רָאפנעמַאזצ רעד טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןלייוו םייב
 טָאה םעד ץוחַא ,שטיװָאמַארבַא .ר ןוא רעביל .מ :ןטסידנוב ייווצ טלייוועג

 עטקיטכערַאב יװ ,ןָאזרעּפ 2 ןופ עיצַאגעלעד עלעיציפָא ןייז טקישעג דנוב רעד
 ,ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ .ק .צ ןיא רעדילגטימ

 רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןייטשנייוו .א טָאה .ק .צ םעד ןלייוו ןרַאפ
 זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצַארַאלקעד ַא טנעיילעגרעביא עיצַאגעלעד רעשידנוב

 ענעדישרַאפ טימ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןעגנַאגעג ןענייז רימ, :טגָאזעג ןעוועג

 רעד ןופ ןבַאפיױא יד ןוא עגַאל רעקיטציא רעד ןגעוו עגַארפ רעד ףיוא ןקילב
 ןבָאה זנוא ןופ ןדעי .םולש םעד ןוא המחלמ רעד עונב עיטַארקָאמעד-ילַאיצַאס
 ,ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטכיר רעשיאיידיא רעד וצ ןייטשוצוצ טכער ןבעגעג רימ
 טייקינייא רעד ןגעוו עגַארפ רעד ןיא רעבָא .ןקילב ענייז טכערּפשטנַא סָאװ
 ,גנוגייצרעביא ןייא ,גנוניימ ןייא זיולב ןַארַאפ זנוא ייב זיא ײטרַאּפ רעד ןופ
 רעד ךשמב טכיירגרעד ,גנורַאפרעד רעכייר ַא ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא סָאװ

 ביוחמ זיא ײטרַאּפ יד .דנוב ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ץנעטסיזקע רעקירָאיס0

146 



 ןוא ןעיידיא עריא ןטיײרּפשרַאפ וצ טייהיירפ עלופ גנוטכיר רעדעי ןבעג וצ
 ןעגנוטערטסױרַא עריא ןיא רעבָא ,ײטרַאּפ רעד ןיא קינייװעניא ייז רַאפ ןפמעק
 ןסולשַאב עלַא .,ךעלטייהנייא ײטרַאּפ יד זיא סעיצקַא עריא ןיא ,ץוח יּפלכ

 רַאפ קידנטכילפרַאפ ןענייז ןטפַאשרעּפרעק עשיאייטרַאּפ עקידנריפנָא יד ןופ

 רענעגייא רעזנוא ןיא גהונ ךיז רימ ןענייז ױזַא .ײטרַאּפ רעד ןופ ןלייט עלַא
 ,זנוא ןלייטעצ סָאװ ,תועד-יקולח עפיט יד ףיוא טקוקעג טשינ ,עיצַאזינַאגרָא

 += ?ײטרַאּפ רעד ןיא ןפמעק רימ ןלעוו טייקינייא רעד ףיוא קילב ַאזַא רַאפ
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 ןעמעלבָארּפ-טנורג עריא ןוא עיצולָאװער יד 6

 עכעלטע טַאהעג ןבָאה עיצולָאװער רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ םישדח 8 יד
 ריא ןיא ךיז ןבָאה ןטייז ייווצ ןופ םיאנוש .ןסיזירק עכעלטע ןוא ןדָאירעּפ
 .ןעגנערבוצמוא יז ידכ ,ןטינשעגניײרַא ףרַאש

 -ָאס רעצנַאג רעד ןופ גנולעטשנייא רעקידרעירפ רעד טימ םכסה ןיא
 עטנָאנ יד זַא ,דנַאלסור ןיא גנוגעוװַאב רערענָאיצולַאװער ןוא רעשיטסילַאיצ

 -גיא וצ עבַאגפיוא יד ןבָאה טעװ סָאװ עכעלרעגריב ַא ןייז טעוו עיצולָאװער

 יד ןופ גנוריפנָא יד טָאה ,דנַאל סָאד ןריזיטַארקָאמעד ןוא ןריזילַאירטסוד

 ןפרַאד ןטַאר יד ןופ רעייטשרָאפ זַא ,ןטלַאהעג ןטַאריןטָאדלָאס ןוא-רעטעברַא
 טלעטשעג זיולב ריא טָאה יז ,אווה-ךכ .ןקילײטַאב טשינ ךיז גנוריגער רעד ןיא

 ,ןגָאװצ עריא ןליפרעד לָאז גנוריגער יד זַא ,ןבעגעג גנוטכַא ןוא ןעגנוגנידַאב
 טכעלטנפערַאפ טָאה גנוריגער יד ןעוו ,ןעמוקעג זיא סיזירק רעטשרע רעד

 טקידלושַאב זיא גנוריגער יד ,קיטילָאּפ-ןרעסיוא ריא ןגעוו גנורעלקרעד ַא
 .רענעלּפ -עיסקענַא עשיטסירַאצ יד ןופ ּפָא טשינ ךיז טגָאז יז זַא ,ןרָאװעג
 טָאה ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ גנוריפנָא רעד ןופ קורד ןרעטנוא
 ,סעיסקענַא טשינ טניימ יז זַא ,טרעלקרעד ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז גנוריגער יד
 ערענַאיצולָאװער סָאד זַא ,תוכולמ עטעדניברַאפ יד ןדלָאמעג לעיציפָא טָאה יז

 דנַאלגנע רעבָא ,ןליצ-גנוּפַאכרַאפ עשיטסירַאצ יד ןופ ּפָא ךיז טגָאז דנַאלטור

 יד ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז ןלעוװ ייז זַא ,טרעפטנעעג ןבָאה ךיירקנַארפ ןוא
 ,ןליצ-גירק יד ןגעוװ ןכַאמּפָא עטלַא

 יד רַאפ ןוא ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא יד ןופ גנוריפנָא רעד רַאפ
 ךיז טָאה ,ןטערטרַאפ ןעוועג טרָאד ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 -ייז'ס .גנוריגער רעד ןיא גנוקילײטַאב רעד ןגעוו עגַארּפ יד טלעטשעג רעדיוו

 -ןצניײרַא ָאי ןרָאװעג זיא ןסָאלשַאב רעבָא ,תועד-יקולח ןעוועג םעד ןגעוו ןענ

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יַאמ 17 םעד .גנוריגער רעד ןיא רעייטשרָאפ ןקיש
 .ןרָאטסינימ עשיטסילַאיצָאס ןופ לייטנָא ןטימ גנוריגער-עיצילַאָאק ַא

 חוכ רעד, :ןבירשעג ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב רעד טָאה םעד ןגעוו
 עיצולָאװער רעד וצ זומ ,עיצולָאװער רעד ןופ טנעה יד ןיא ךיז טניפעג

 רעד ןשיװצ טכַאמ יד ןלייטעצ טוװאורּפעג טָאה ןעמ .טכַאמ ךיוא ןרעהעג
 יוװ ,טַאר םעד ןוא עיזַאושזרוב רעד ןופ ןַאגרָא ןַא יו ,גנוריגער רעקיליײוורעד
 ,טינ טקעלק סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה .טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןַאגרָא ןַא
 טביילב .ךעלגעממוא זיא רוטַאטקיד ןייז ,סַאלק-רעטעברַא ןופ גנושרעהניילַא
 רימ ןעייג ,סָאד טינ ביוא .ןטפערק ןופ עיצילַאָאק ַא --- געווסיוא ןייא רָאנ
 ןיירַא ןטסילַאיצָאס יד ןענייז עיצולָאװער רעד םשל .גירק-רעגריב ַא ףיוא

 רעטציא ןוא ,געווסיוא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד .םוירעטסינימ ןיא
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 -לכ .גנוריגער יד ןציטש :געװ ןייא רָאנ עיטַארקַאמעד רעד רַאפ טביילב

 ,(+ז "גנוריגער רעזנוא סָאד זיא ,טרָאד ןביילב ןטסילַאיצָאס יד ןמז

 -לָאס ןוא-רעטעברַא רעדַארגָארטעּפ רעד טָאה יַאמ שדוח ןבלעז ןיא

 .רעדנעל עלַא ןופ ןטסילַאיצָאס יד וצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טַאר-ןטָאד

 רעקידמיואמ ַא זיא גירק רעקיטציא רעד; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא

 -ןלָאװער עשיסור יד, ..."רעדנעל עלַא ןופ ןטסילַאירעּפמיא יד ןופ ךערברַאּפ
 דנַאטשפיוא ןַא זיא סָאד --- ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא ןופ ,טײלסטעברַא ןופ עיצ

 -טלעװלַא רעד ןופ ןקערש יד ןגעקטנַא ךיוא רָאנ ,םזירַאצ םעד ןגעק זיולב טינ
 טינ ליוװ דנַאלסור ןופ עיטַארקָאמעד ערענָאיצולָאװער יד, ..."הטיחש רעכעל

 םעד ןופ טנעה יד ןדנובעגרעדנַאנַאפ טלָאװ סָאװ ,םולש ןטַארַאּפעס ןייק

 -לעפ ַא טײטַאב טלָאװ םולש ַאזַא זַא ,טסייוו יז .דנַאברַאפ ןשטייד-ךיירטסע

 טלָאװמ עכלעוו ,רעדנעל עלַא ןופ עיטַארקָאמעד-רעטעברַא רעד ןיא גנוש
 ....םזילַאירעּפמיא ןקידנריפמוירט םעד רַאפ סיפ יד טימ טנעה יד ןדנובעג

 םולש םענײמעגלַא ןַא ליוו דנַאלסור ןופ עיטַארקַאמעד ערענָאיצולָאװער יד;

 ןסַאמ-רעטעברַא יד ןעמעננָא ןענָאק'ס עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב ףיוא טיובעג

 סעיסקענַא ןָא םולש ַא, .."ןעגנוּפַאכרַאפ ןייק טינ ןכוז סָאװ ,רעדנעל עלַא ןופ

 -- רעקלעפ יד ןופ גנומיטשַאב-טסבלעז ןופ טנורג ןפיוא סעיצובירטנָאק ןוא

 -ץלָארּפ ןכרוד תוינּפ ןָא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,לומרָאפ יד זיא סָאד

 ךיז ןזומ'ס רעכלעוו ףיוא ,םרָאפַאטַאלּפ יד טיג יז ןוא ץרַאה ןוא לכש ןשירַאט

 ןוא עקידנפמעק יד ןופ -- רעדנעל עלַא ןופ ןסַאמ-רעטעברַא יד ןדיירפיונוצ

 | .?עלַארטיינ יד ןופ

 עטעדניברַאפ יד ןופ ןטסילַאיצָאס יד וצ גנודנעוו ַא םעד ךָאנ טמוק'ס

 עקיזָאד יד ןעמענוצנָא ןעגנוריגער ערעייז ןעגניווצ ןלָאז ייז זַא ,רעקלעפ

 -כיילג .גנוריגער עקילייװטייצ עשיסור יד ןָאטעג טע טָאה'ס יוװ ,םרָאפטַאלּפ

 ןשטייד-ךיירטסע ןופ ןטסילַאיצָאס יד וצ ףורפיוא רעד ךיז טדנשוו קיטייצ

 -רעד ןלָאז רעדנעל ערעייז ןופ ןעײמרַא יד זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ דנַאברַאפ
 ןענעק וצ עיצולָאװער עשיסור יד ןצינסיוא ןוא טייהיירפ עשיסור יד ןקיטש

 יד .,תוכולמ-ברעמ יד ןגיזַאב וצ טנָארפ-ברעמ ןפיוא רעטילימ ןריפרעביא

 ןרעו רעדנעל עלַארטיײינ יד ןופ ןוא םידדצ עקידנפמעק יד ןופ ןטסילַאיצַאס

 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ ץנערעפנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא וצ ןפורעג

 ,רעדנעל עלַא ןופ סעיצקַארפ ןוא ןעייט

 6 ןעװעג ןענייז גנוריגער-עיצילַאָאק רעד ןופ ןרָאטסינימ 15 יד ןשיווצ
 : .ר .ס 2 ;ועילעבָאקס .מ ןוא ילעטערעצ ילקַאריא :.ד .ס .2 --- ןטסילַאיצָאט

 .ּפ ;ןטסילַאיצָאס-סקלָאפ --- וָאנָאכעשעּפ .א ;ווָאנרעשט .וו ןוא יקסנערעק .א

 ןעוועג ןענייז 5 עטשרע יד ,טסילַאיצָאס רעשיאיײטרַאּפמוא -- וועזרעווערעּפ

 ,טַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא רעדַארגָארטעע ןופ גנוריפנָא רעד ןיא

 ןייז טרילומרָאפ דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה עיצולָאזער ַא ןיא

 -יוא ןיא טייז ןייא ןופ; :ןפוא ַאזַא ףיוא גנוריגער רעיינ רעד וצ גנולעטש

 יד רעטייו טייג סע תעב גנונדרָא עיינ יד ןקיטסעפרַאפ וצ רעווש טסרעס

149 



 ןפיא טלעטשעגקעװַא ,עיצַאדיװקיל ריא סָאװ ,המחלמ עלַאנָאיצַאנרעטניא
 ךרוד ןכיירגרעד טינ ךיז טזָאל ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ךרוד םויה-רדס
 רעקידלַאב רעד ןָא ,ןילַא דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד

 ןופ .רעדנעל עקידנפמעק עלַא ןופ סַאלק-רעטעברַא ןופ עציטש רעוװיטקַא
 -ןסַאלק עפיט יד ךרוד ןפורעגסױרַא סיזירק רעד טרעוו טייז רערעדנַא רעד
 -טנַא םעד ןיא טייקפרַאש רעצנַאג רעייז ןיא ךיז ןקעלּפטנַא סָאװ ,תוריתס
 ,..?עיצולָאװער רעזנוא ןופ גנַאג-סגנולקיוו

 : ףרַאד גנוריגער עקילייווטייצ יד זַא ,זיא ריפסיוא רעד
 ףיורעד טדנעוװעג ןייז לָאז סָאװ ,קיטילָאּפ-ןרעסיוא עוויטקַא ןַא ןריפ (א;

 רעד ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא ןעגנוריגער עטעדניברַאפ דנַאלסור טימ יד ןטיינ וצ
 יד ןרידיווקיל וצ רעכיג סָאװ ןוא סעיצובירטנָאק ןוא סעיסקענַא ןופ קיטילָאּפ
 ןפורפיונוצ סָאד ןרעכיגרַאפ וצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןכַאמ (3 ,המחלמ
 ןטעטירָאטױא ןקיצנייא םעד -- (עטנַאוטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד

 ףכית (ג .קלָאפ ןצנַאג ןופ ןליוו םעד ןקירדוצסיוא לגוסמ זיא סָאװ ,ןַאגרָא
 -ַאגרָא עשיטַארקָאמעד רעטרע יד ףיוא ןפַאש וצ ידכ ,ןעלטימ עלַא ןעמעננָא

 םעד ןגָאמרַאפ ןלָאז סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןוא גנוטלַאװרַאפ ןופ ןענ
 -ער רַאפ ךיז ןעמענ הקזח-דיב (ד .גנורעקלצפַאב רעקיטרָא רעד ןופ יורטוצ
 -נַאניפ יד ,גנוגרָאזרַאפ -זייּפש יד ,טרָאּפסנַארט םעד ,עיצקודָארּפ יד ןרילוג
 טינ ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןוא דנַאל ןופ עגַאל עלעיצ
 -ָאגע יד טימ ףמַאק ןיא ןעלטימ עטסנדײשטנַא יד רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא

 -כיילג רעד טימ ןוא ןסַאלק עכעלגעמרַאפ יד ןופ ןעגנובערטש עשיטסיא
 ,(+*"דנַאל ןופ לרוג םוצ סױרַא ןזייוו ייז סָאװ ,טייקיטליג

 ןענייז ילוי שדוח ןיא .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה גנוריגער עקיזַאד יד
 -עק רעדנַאסקעלַא ןוא גנוריגער רעד ןופ סױרַא ןרָאטסינימ עשיטעדַאק יד

 ,וָאװל יגרָאעג ןופ טרָא ןפיוא רעטסינימ-רעימערּפ ןרָאװעג זיא יקסנער
 ןטסילַאיצַאס רעבָא ,גנוריגער עשיטסילַאיצָאס ןייר ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס
 ,רעבעג-ןָאט עריא ןעוועג ןענייז

 ןוא ןטייקירעוש יד ךיוא ױזַא ,ןסקַאװעג זיא דנַאל ןיא גנורעדורעצ יד
 .ןעמעלבָארּפ עקידנעגנירד יד ןזייל וצ ןעגנורעטש

 גנוטַארַאב-הכולמ ַא ןפורעגפיונוצ גנוריגער יד טָאה טסוגיױא שדוח ןיא
 "רַאפ ןופ רעײטשרָאפ טנזיוט 2 ךרעב ןעוועג ןענייז ריא ףיוא .עװקסָאמ ןיא
 ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ ,עכעלטפַאשלעזעג ענעדיש
 -ָאטנַאק רימידַאלװ רעוט ןשידנוב םעד ןבעגעגרעביא טָאה גנוריגער יד

 ןטעברַאפ טָאה רע .ןדיי יד ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ ַא ןריזינַאגרָא וצ שטיװָאר
 -רַאּפ עשידיי 8 ןופ רעייטשרָאפ יד .ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןופ רעטערטרַאפ
 -ַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטַאדנַאמ טכַא יד טלייטעצ ךיז ןשיווצ ןבָאה ןעייט

 -ןדיי רעמ ךס ַא ןעוועג ןענייז גנוטַארַאב-הכולמ רעד ףיוא) ןדיי רַאפ טמיטש
 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ענעדישרַאפ ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז רעבָא ,ןטַאגעלעד
 .ןעײטרַאּפ עשידיי ןופ טשינ ןוא
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 רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב-הכולמ רעד ףיוא
 וצ טגנַאלרַאפ ןבָאה ןטַאגעלעד ערענָאיצקַאער יד ןוא ןטעדַאק יד .טסעמרַאפ
 רערענָאיצולָאװער רעד ןופ קיטילָאּפ יד טריקַאטַא ןוא ןטעװָאס יד ןרידיווקיל

 ילעטערעצ ילקַאריא רעפטנע ןַא ןבעגעג ןבָאה ןעמָאנ ריא ןיא .עיטַארקַָאמעד

 -לָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא
 -רענָאיצולָאװער עטסקיטכיוו יד ןופ ןעמָאנ ןיא ,עזדיאעכשט .נ ןטַאר-ןסטָאד

 -רעביא עזדיאעכשט טָאה ןעגנוקינייארַאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקַאמעד
 -ורעצ יד טרעדלישעג ןעוועג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצַארַאלקעד ַא טנעיילעג

 רעד ןופ םיאנוש יד דצמ ןוא אנוש ןכעלרעסיוא ןופ הנכס יד ,דנַאל ןיא גנורעד
 גנוריגער יד ןכלעוו ףיוא ,געוו םעד ןזיועגנָא ןוא אפוג דנַאל ןיא עיצולָאוװער
 זַא ןעקנעדעג ףרַאד גנוריגער יד? :ןעװעג זיא ריפסיוא רעד .ןייג ףרַאד
 יז ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןליפרעד ןענָאק עבַאגפיוא עקיזיר עקיזָאד יד טעװ יז

 -ַאגרָא עשיטַארקַאמעד יד ןופ לייטנָא ןקיטעט םעד ףיוא ןציטש ךיז טעוו
 -עטילימ יד זַא ,ןרעדָאפ ףרַאד יז; .."טנָארפ ןפיוא ןוא דנַאל ןיא סעיצַאזינ

 עכלעוו ,גנוריגער רעד ןפרָאװעגרעטנוא ןייז טגנידַאבמוא לָאז טכַאמ עשיר

 ףרַאד גנוריגער יד .דנַאל ןיא טכַאמ רעטסכעה רעד ןופ ןירעגערט יד זיא
 -ילַאּפ עכעלרעסיוא יד שיגרענע רעטייו ןריפ טעװ יז בוא זַא ,ןעקנעדעג
 ןבערטש טעוו ןוא ןליצ עשיטסילַאירעּפמיא עלַא ןופ ךיז קידנגָאזּפָא ,קיט

 טעװ ,תודוסי עשיטַארקַאמעד ףיוא םולש םענײמעגלַא ןַא ךיג ןכיירגרעד וצ
 ײמרַא רעד ןופ טייקיאעפ-ספמַאק יד ןביוהוצפיוא לטימ קיטכעמ ַא ןייז סָאד
 ,רעכעה ןעייטש דנַאל ןופ ןסערעטניא יד; ..."דנַאל ןופ גנוקידייטרַאפ יד ןוא
 יד ןעמעוו רַאפ ,עכעלגעמרַאפ ןוא עטריגעליװירּפ יד ןופ ןסערעטניא יד יו
 ןופ לַאװק ַא ןעוועג רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא ןענייז המחלמ רעד ןופ ןקילגמוא
 ,"םיחוויר עטרעהרעדמוא ,עסיורג קיזיד

 -ךיב יד ןופ -- ענייא .סעיצַארַאלקעד עשידיי 2 ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 קרַאטש ַא ןעוועג זיא יז .גרעבנעזורג רַאקסָא טנעיילעג טָאה -- ןדיי עכעלרעג

 ,גנונדרָא ביל ןבָאה ןדיי זַא ,ןעועג זיא קנַאדעג-טנורג ריא .עשיטָאירטַאּפ
 טכַאמ עלופ יד ןבָאה לָאז סָאװ ,גנוריגער רעקרַאטש ַא רַאפ ייז ןענייז רעבירעד
 -ָאס יד דצמ גנוקריוו רעד ןופ ןעיירפַאב ךיז לָאז יז זַא ,טניימעג טָאה סָאד)
 .(ןטעוו

 טנעיילעג טָאה שטיוװָאמַארבַא-ןייר לאפר רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד
 ןופ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַארַאלקעד ַא

 ןעוועג זיא ריא ןיא .עיטַארקָאמעד רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעצנַאג רעד
 רעד ןופ לייט רעטסנגָאלשרעד ,רעטסמירָא רעד ןעוועג ןענייז רימ; :טגָאזעג
 ךיז ןבָאה זנוא ףיוא .דנַאלסור ןיא עיצַאנ רעזָאלטכער ןוא רעטקירדעג עמַאס

 רעד ןופ ןוא םזירַאצ ןופ ּפעלק עטסכעלקערש יד ,עטסמַאזיורג יד ןטָאשעג
 קלָאפ ןייא ןצעה ןעוועג קידנעטש זיא גייצעג עטסקרַאטש סנעמעוו ,עיצקַאער
 רעד טָאה תופידר עלַא יד ןופ, ..."ןדיי וצ האנש ןקידיײרּפ ןוא ןטייווצ ןפיוא

 ןגָארטעג סעציילּפ עריא ףיוא טָאה יז ,עסַאמ עשידיי עמירָא יד ןטילעג רקיע
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 ןעועג ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ןוא טייקיזָאלטכער ןופ טסַאל ערעווש עצנַאג יד

 'רא רעשידיי רעד .גנַאגרעטנוא ןשילַארָאמ ןוא ןשיזיפ םוצ טלייטרוארַאפ

 רע .ןבעגעגרעטנוא טינ טלַאװג רעקיזָאד רעד רעבָא ךיז טָאה סַאלק-רעטעב
 טרעפטנעעג םזירַאצ ןופ תוחיצר יד ףיוא ןוא ןעמונעגפיוא ףמַאק םעד טָאה
 ןשידנעלסור םעד ןופ ןעייר יד ןיא ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןקיטומ ַא טימ

 -ַארט רעקירָאיײטרעדנוה רעד ֹוצ ןעמוקעג זיא ףוס ַא, ,.,?סַאלק-רעטעברַא
 ןופ דנַאש יד ןרָאװעג זיא טשיװעגּפָא ,קלָאפ ןקינָאילימ-ליפ ַא ןופ עידעג
 עכעלקערש רַאפ רעבָא ךָאנ טייטש דנַאלסור עיירפ סָאד ,הכולמ רעסיורג ַא

 "תונויסנ עסיורג ןוא
 ןָא ןבייה סע זַא קידנזייונָא ,ןרעיל סָאװ ןרַאפעג יד קידנרעדליש

 -עג טרעוו'ס זַא ,?טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ סנטָאש שרעטצניפ ןכירקמורַא;
 עיצַארַאלקעד יד טמוק ,?עיצַאטינַא-םָארגָאּפ ןוא עשיטימעסיטנַא; ןַא טריפ
 ייב גנוגנערטשנָא רערענָאיצולָאװער ןופ גנוכַאװשּפָא עדעי זַא; ,ריפסיוא םוצ
 ןוא ךעלדײמרַאפמוא טעװ סטכער ףיוא רעק רעדעי ,דנַאלסור ןופ רעקלעפ יד

 עגַאל רעד ףיוא ןפוא ןטסכעלקערש עמַאס ןפיוא ןפורּפָא ךיז לכ-םדוק
 -ידיי רעצנַאג רעד ןופ ןסערעטניא יד; ..."ןסַאמ עשידיי עקידנטעברַא יד ןופ

 -ניא יד טימ ןדנובעגפיונוצ גנע ןענייז עיטַארקָאמעד רערענָאיצולָאװער רעש
 ,"דנַאלסור ץנַאג ןופ עיטַארקָאמעד רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןסערעט
 סָאװ עיצַארָאלקעד רעד טימ טעטירַאדילָאס יד טקירדעגסיוא טרעוו ףוסל

 -סור רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןופ ןעמָאנ ןיא טנעיילעגרעביא טָאה עזדיאעכשט

 ,(+? עיטַארקָאמעד רערענָאיצולָאװער רעשידנעל

 ,ןטסידנוב 18 טקילײטַאב ןעוועג ןענייז גנוטַארַאב-הכולמ רעד ףיוא

 -עיק ןופ טקישעג) וװעיראטָאלָאז .א ,שטיװָאמַארבַא ,ר ,רעביל .מ : ייז ןשיווצ

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ) ץעּפיל דוד ,(טַאר-טָאטש רעוו
 קחצי .,רד ,(גנוטלַאװרַאפ-עװטסמעז רעקסבעטיוו ןופ) ןָאסנָארַא .ג ,(וועליהָאמ

 ,(טַאר-טָאטש רעדַארגָארטעּפ ןופ) קַאּפושטש בקעי ,(קסנימ ןופ) םימואת

 ןופ גנוטַארַאב עסיורג עטייוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעטּפעס ןיא
 -ןצ ,דַארגָאוטעּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז .דנַאל ןצנַאג ןופ רעייטשרָאפ
 -רעטעברַא יד ןופ ןטעטימָאק-וװויטוקעזקע עלַארטנעצ יד יז ןבָאה ןפורעגפיונ
 -- ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא ןוא ןטַאר-םירעיוּפ יד ןופ ןוא ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא
 ןופ ןרָאװעג טריקַאטַא גנוריגער יד זיא ָאד .גנוטַאראב עשיטַארקַאמעד יד
 ,סעקיװעשלָאב יד ןופ --- טייז רעטייווצ ַא

 ןטַארעּפער ערעייז ןיא ןבָאה ילעטערעצ ילקאריא ןוא ווָאנרעשט רָאטקיװ

 רעלַארטנעצ רעד .גנוריגער-עיצילַאָאק ַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טקידיײטרַאפ
 101 ןגעק ןעמיטש 119 טימ טָאה ןטעוװָאס יד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע

 םעד ןגעק .ןטעדַאק יד ןָא רָאנ ,עיצילַאָאק ַא רַאפ סולשַאב ַא ןעמונעגנָא
 רעייטשרָאפ יד טריטנעמוגרַא ןטַארעפער ערעייז ןיא ןבָאה טקנוּפדנַאטש
 ,ןָאנַאדגָאב רעדנַאסקעלַא ןוא וועינעמַאק וועל סעקיװעשלָאב יד ןופ

 "נָא רעטייוו רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה גנוטַארַאב עשיטַארקָאמעד יד
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 עטנַאוטיטסנָאק יד ןרעוו טלייועגסיױא טעוו'ס זיב ןוא עיצילַאָאק ַא ןטלַאה

 טנעמַאלרַאּפ-רָאפ רעד .טנעמַאלרַאּפ-רָאפ ַא לייוורעד ףיוא ןפַאש ןעמ לָאז

 -רַאפ-טָאטש ,ןטעװָאס יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא
 :ןפורעג עיצוטיטסניא יד ןעמ טָאה לעיציפָא .ַא .א סעווטסמעז ,ןעגנוטלַאוװ
 קילבוּפער רעדנעלסור רעד ןופ טַאר

 :ןטסידנוב 19 ןעװעג ןענייז גנוטַארַאב רעשיטַארקַאמעד רעד ףיוא
 -- ןָאסנָארַא ירָאגירג (2 ,טַאר-טָאטש רעקסנימ ןופ --- םימואת קחצי .רד (1
 ,וָאקרַאכ -- ןיוועל (4 ,ווָאקרַאכ --- קורב (3 ,טַאר-טָאטש רעקסבעטיוו ןופ
 רעטלַא רָאטקיװ (7 ,סעדָא -- ץפח םהרבא (6 ,וועיק --- וועיראטָאלָאז .א (5
 -ַאי -- רעפיילש (9 ,לװַאלסָארַאי -- ןיקשיפ ,ל (8 ,וַאלסָאנירעטַאקעי --

 -ָאמַארבַא .ר (12 ,רעביל קרַאמ (11 ,םרעּפ -- שטיװָאקַאסיא (10 ,לװַאלסָאר

 "ווָאנ ינשזינ -- שטיוװָאלעשמיש (15 ,יקסניסַארק (14 ,ךילרע .ה (123 ,שטיוו

 -טרעשט דוד (19 ,לאקרעּפ (18 ,קַאניּפש ףסוי (17 ,יקסנעל ילוי (16 ,דָארָאג
 ,וָאטַארַאס --- ווָאק

* 
 לא

 רַאפ עגַארפ-לרוג ַא ןעוועג זיא םולש ןסילש ןוא המחלמ יד ןקידנערַאפ

 ןעיובוצרעביא ןטערטוצ ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא םעד ןָא .עיצולָאװער רעד

 עכעלגעטיגָאט יד ןקידירפַאב ןוא תודוסי ערעדנַא לַאקידַאר ףיוא דנַאל סָאד

 -ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ גנוריפנָא יד ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטיונ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערענָאיצולָאװער יד ןוא ןטַאר

 -ירטנַאק ןוא סעיסקענַא ןָא םולש ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה ,ריא טימ

 ןענייז ייז .רעקלעפ ןופ טכער-גנומיטשַאבטסבלעז ןֹופ דוסי ןפיוא סעיצוב

 ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד טימ םולש ןטַארַאּפעס ַא ןגעק ןעוועג רעבָא

 לָאז דנַאלסור ערענָאיצולָאװער סָאד :ןכַאז ייוצ טניימעג טלָאװ סָאד לייוו

 ןוא דנַאלשטיײד ןכעלרעזייק ןוא ןשיטסירַאטילימ ןופ טַאטקיד םעד ןעמעננָא

 -טלעוו יד ןעניוועג וצ טייקכעלגעמ ַא ללכב םזירַאטילימ ןשטייד םעד ןבעג

 רעד ןופ .טנָארפ-ברעמ ןפיוא ןעײמרַא עקיזיר יד ןריפרעבירַא ךרוד המחלמ

 םיכסמ טלָאװעג טשינ תוכולמ-ברעמ עטעדניברַאפ יד ןבָאה טייז רעטייווצ

 -ַאװער רעדנעלסור רעד ןופ ןליצ-םולש עשיטסינָאיסקענַא-טשינ יד וצ ןייז

 רָאי ןיא םולש רעד טָאה םימעט עדייב יד בילוצ .עיטַארקָאמעד רערענָאיצול

 ףעמוק טנעקעג טשינ 7

 -ָאמ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןוואורּפ רעבָא

 ,קעווצ םעד רַאפ גנוגעװַאב-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןריזיליב

 .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד ןופ גנוציז רעמַאזניימעג ַא ףיוא

 ןרָאטסינימ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןבָאה דנוב ןופ ןוא (סעקיוועשנעמ)

 -עלרעניא רעד ןופ םינינע ייר ַא ןגעוו טעטכירַאב וועילעבָאקס ןוא ילעטערעצ

 טָאה שיוטסיוא-גנוניימ ַא ךָאנ .קיטילָאּפ-גנוריגער רעכעלרעסיוא ןוא רעכ
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 גנוריפנָא יד זַא ,ןסָאלשַאב ןוא ,יורטוצ טקירדעגסױא קימיטשנייא ייז ןעמ
 טַאירַאטעלָארּפ םוצ ןדנעוו ךיז לָאז ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ

 ערעייז ןעגניווצ וצ דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןיא עיטַארקָאמעד רעד וצ ןוא
 ,רענעלּפ עשיטסינָאיסקענַא יד ןופ ןגָאזּפָא ךיז תמא ןַא ףיוא ןעגנוריגער
 ןסָאלשַאב ךיוא זיא'ס .םולש ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןכַאמ וצ ךעלגעמ ידכ

 -עלעד ַא ןקיש ןטעװָאס יד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג
 ידכ ,רעדנעל עלַארטיײנ ןוא עילַאטיא ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ןייק עיצַאג
 -ברעמ ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד טימ טקַאטנָאק ןרעגנע ןַא ןלעטשנייא
 ,עּפָאריײא

 ייז ןשיווצ ,ןָאזרעּפ 6 ןופ עיצַאגעלעד ַא ןרָאפעגסױרַא זיא דנַאלסיוא ןייק
 טַאהעג ךיוא טָאה עיצַאגעלעד יד .ךילרע .ה דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד

 -סילַאיצָאס רעטנַאלּפעג רעד ןיא לײטנָא םעד תבוטל ןטעברַא וצ עבַאגפיוא ןַא
 םלָאהקָאטש ןיא ןרעו ןטלַאהעגּפָא טלָאזעג טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק רעשיט

 .(ןדעוװש)
 -ַאיציניא רעד טיול ןרָאװעג ןפורעג זיא ץנערעפנָאק רעמלָאהקָאטש יד

 טָאה םעד ץוחַא .,ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא רעדנעלסור יד ןופ וויט

 -עפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ןופ עיסימָאק יד טריטסיזקע (ץייווש) ןרעב ןיא
 רעד .עיצַאנידרָאָאק ַא ןוא גנוקידנעטשרַאפ ַא ןעוועג קיטיינ זיא'ס .ץנער
 :סולשַאב ןקידנגלָאפ םעד ןעמונעגנָא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 ץנערעפנָאק רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב

 עשידנוב יד .ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ןיא ךיוא יוװ ,םלָאהקָאטש ןיא
 "רעד וצ ןבערטש ןלעװ ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ףיוא רעטערטרַאפ

 "ורג רעדלַאװרעמיצ יד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ יד ןשיוװצ הרשּפ ַא ןכיירג

 רעמלָאהקָאטש רעד ףיוא קיטקַאט עמַאזניימעג ַא ןטעברַאוצסיױא ידכ ,ןעגנוריּפ
 דלַאװרעמיצ ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא ןלעוו סָאװ ,ןסולשַאב עכלעזַא .ץנערעפנָאק

 ןייז טשינ דנוב ןרַאפ ןלעװ ,ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןופ ןעמיטש יד ןגעק

 ,(+ שירָאטַאגילבָא

 -ילגטימ ערעדנַא ןוא ךילרע .ה ןבָאה דנַאלסיױא ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 -ריפסיוא ןלַארטנעצ ןופ ָארויב ןרַאפ טעטכירַאב עיצַאגעלעד רעד ןופ רעד
 וצ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןוא ןעגנואימַאב יד ןגעוו ןטעוװָאס יד ןופ טעטימָאק

 "נָאק רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רַאפ תועינמ יד ןקיטײזַאב
 רעדנעל עטריאילַא יד ןופ עסערּפ יד .חמחלמ יד ןקידנערַאפ ןגעוו ץנערעפ
 ךיירקנַארפ ןיא .עיצַאגעלעד רעד ןגעק עינַאּפמַאק עשירעצעה ַא טריפעג טָאה
 ןוא עשידיי ַא זיִא עיצַאגעלעד יד זַא ,ןבירשעג וליפַא ןעגנוטייצ לייט ןבָאה
 יד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז ןעמ טָאה ךָאד .תוחילש עשטייד ַא סיוא טריפ

 לײטנָא רעייז ןגעו רעדנעל עטעדניברַאפ יד ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס

 "רַאפ ךיז ךיוא ןעמ טָאה םלָאהקָאטש ןיא סגעווקירוצ .ץנערעפנָאק רעד ןיא

 ןופ ייס -- ײטרַאּפ .ד .ס רעשטייד רעד ןופ רעייטשרָאפ טימ טקידנעטש

 ,טייהרעדנימ רעד ןופ ייס ,טייהרעמ רעד
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 ץנערעפנָאק רעמלָאהקָאטש יד זיא ,םעלַא םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו ? סָאװרַאפ .ןעמוקעגרָאפ טשינ ךָאד
 טרעטשעג זנוא ןבָאה סָאװ ,תוביס-טּפיוה יד ןופ טנייא , : ןַאגרָא-לַארטנעצ

 יד ןעװעג זיא ,טייצ רעד וצ ץנערעפנָאק רעמלָאהקָאטש יד ןפורוצפיונוצ
 .ילוי 5 -- 3 ןופ ןשינעעשעג רעדַארגָארטעּפ יד ןוא טנָארּפ ןפיוא הלּפמ
 חצנמ טָאה ץנערעפנָאק רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ עיידיא יד

 גנוגעווַאב רעד ןופ גנַאג רעקידרעטייוו רעד רעבָא ,רעדנעל עלַא ןיא ןעוועג

 רעשיטַארקַאמעד רעד ןיא ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא טדנעוועג זיא
 : ןכַאז ייווצ טרעדָאפ םולש רעשיטַארקָאמעד ַא ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעװַאב

 ןיא גנוגעווַאב-סקלָאפ עקרַאטש ַא ןוא דנַאלסור רענָאיצולָאװער קרַאטש ַא
 ןַא ,םלָאהקָאטש ןָא ןרעװ ןסָאלשעג טעװ סָאװ ,םולש רעדעי ,דנַאלשטייד

 רעכעלטלעװלַא רעד ןופ ןסערעטניא יד ןגעק ןייז טעוו ,טַאירַאטעלָארּפ םעד

 ,(=+ ?עיטַארקָאמעד
 -רָאפ לָאז ץנערעפנָאק יד זַא ,טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןופ ענייא

 -יגער יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא ,טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא ןעמוק

 ןסָאלשַאב ןבָאה רעדנעל עקידנריפ-גירק עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד ןופ ןעגנור
 ןייק ןבעג טינ ייז ןוא ץנערעפנָאק רעד וצ ןטַאגעלעד יד ןרָאפ ןזָאל טשינ

 ,ןטרָאּפסַאּפ

 וצ חוכב ןעוועג טשינ זיא דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער ןופ גנוריגער יד
 -ברעמ יד .םולש ַא ןכיירגרעד ןופ געוו ןפיוא טירש ןקידתושממ ַא ןכַאמ
 -לַא ןגיילרָאפ ןגעוו ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאה עטעדניברַאפ עשיאעּפָאריײא
 עד ןעועג זיא ײמרַא רעדנעלסור יד .ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולש עניימעג
 ןוא ןעגנוריבַאר ,עיצרעזעד .ןגָאלש ךיז טלָאװעג טשינ ןוא טריזילַארָאמ
 ,גנוניישרעד עטײרּפשרַאפ ַא ןעוועג זיא רענלעז יד דצמ ןעמָארגָאּפ וליפַא
 ןרעפילסיוא ךיז ןסייהעג טלָאװ םולש ןטַארַאּפעס ַא דנַאלשטייד ןגײלרָאפ ןוא
 ,געווסיוא ןַא ןָא עגַאל ַא .םזירַאטילימ ןשטייד ןופ דסח ןפיוא

 א א

 ןליפ ןביוהעגנָא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה רעטרע ענעדישרַאפ ןיא

 ײמרַא יד ןופ תורקפה ןוא גנוריזילַארָאמעד יד טיוה רענעגייא רעד ףיוא

 .ןעגנולײטּפָא

 -- קורדנייא ןטסרעװש םעד; :רימ ןענעייל טנָארפ ןופ ווירב ַא ןיא

 -לָאס רעד טכַאמ -- עירול חנ טַארעטיל ןוא רעוט רעשידנוב רעד טביירש

 רַאפ סערעטניא סָאװטע ןבָאה ךעלעפייה עניילק-קיטשינ רָאנ .םלוע-ןטַאד

 רעטסדנימ רעד טלעפ עסַאמ רעטסטיירב רעד .עיצַאזינַאגרָא רענעגייא רעד

 ,ןייזטסואווַאב רעשיטילָאּפ םוש ןייק ,לרוג םענעגייא ןרַאפ תוירחא ןופ ליפעג

 -טכורפ ,עדנילב ,עביוט ַא ןוא שינרעטצניפ עשיגָאלַאטַאּפ ַא .טײקוװיטקַא ןייק
 ןיא זיא יז .גנוריגער רעד טימ ןדירפוצמוא זיא'מ .טייקנדירפוצמוא עזָאל
 ןטימ ןדירפוצמוא זיא'מ .גנוקירדרעטנוא ןופ ןַאגרָא ןַא זיולב ןגיוא ערעייז
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 םענייא טיורטעג'מ .ענעבילקעגסיוא ענעגייא יד טשינ טיורטעג'מ .טַאר

 סָאװ ,ייז ןופ רעטַאלג ןוא רענעש טדער רע סָאװ ,ןילַא רַאפרעד ןיוש טשינ

 ןענייז רימ :טשינ ןיילַא ךיז טיורטעג'מ .רעלעדייא ,רעטעדליבעג זיא רע

 אפ יד טשינ טקיטסעפרַאפ'מ; ...ןעיירדרַאפ טכייל זנוא ןעקימ ,רעטצניפ

 רענעגייא רעד ןיא ןעמָארפיוא ךיז טליופ'מ ,ןענרעל טשינ ךיז ליוו'מ ,סעיציז

 טרעגלַאװ'מ רעדָא קיצנַאװצ-ןוא-ןייא ןיא געט עצנַאג טליּפשימ ,עקנַאילמעז

 רעכעה ןיוש ָאד ןיב ךיא; ..."שינרעטצניפ ןוא טײקסַאנ ,ץומש ןיא טַאלג ךיז

 רוטַארעטיל רעייז .(סעקיװעשלָאב יד) טינ ייז עז ךיא ןוא טייצ שדוח ַא

 ,רָאּפ יד .קיציװ רעייז -- רעירפ ךיוא ןוא ןָא טינ ןצנַאגניא טציא טמוק

 רעד רַאפרעד ,ןטַאדלָאס עטוג ןוא ןשטנעמ עליואוו ןענייז ,ןעק ךיא סָאװ

 ךיז טסליפ ,ןטלַאּפש עלַא ןופ טרַאּפש ,לַאװק ַא יװ טגָאלש םזיוװעשלָאב

 .(+ ?קיטנעהּפָא םיא ןגעק

 ןגעוו .ןעמָארגָאּפ יד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז טייל-רעטילימ זיולב טשינ

 ןיא ךעלנייוועג ןעײטשטנַא ןעורמוא יד, :ץעּפיל דוד ןבירשעג טָאה ןילָאװ

 "רעד יד ןיא ןוא סיזירק ןשימָאנָאקע םעד טימ גנודניברַאפ ןיא ךעלטעטש יד

 ןָא ךיז ןבייה סע יװ דלַאב .םיכוסכיס-דלַאװ ןוא-דרע עטסנרע בילוצ רעפ

 ,ןרָאטַאטיגַא עטנַאקַאבמוא דרע רעד רעטנוא ןופ יו סיוא ןסקַאװ ,ןעורמוא

 -נעיירש ןוא םילובליב עקידהנושמ עסַאמ רעטציירעצ רעד ןיא ןפרַאװ סָאװ

 םעד ךָאנ ןוא ןדַאלקס-טריּפס יד תונברק סלַא ןלַאפ טשרעוצ .ןעגנוזָאל עקיד

 ןיא ןוא םיצירּפ יד וצ רעפרעד יד ןיא עסַאמ עטרוכישרַאפ יד ךיז טמענ

 -רעטעברַא יד .."טרפב ןדיי יד וצ ןוא ללכב םירחוס יד וצ ךעלטעטש יד

 ףמַאק ןיא לָאר עוװיטקַא ןַא רעייז טליּפשעג טעטש עקינייא ןיא ןבָאה ןטַאר

 -רעד טשינ ןעמָארגָאּפ ןייק וצ ייז ןבָאה ןלַאפ ליפ ןיא .,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק

 טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,זָאלטכַאמ ןעוועג רעבָא ייז ןענייז טפָא .טזָאל

 ןעועג ךיוא ןענייז סע .ןריולרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןוא טעברַא ןופ ןַאלּפ ןייק

 ,טכַאמ עטנפָאװַאב ןייק טַאהעג טשינ טושּפ טָאה טַאר רעד ואוו ,רעטרע

 ןיא לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד יװ ,ןרַאּפשנָא ןענעק ךיז לָאז רע רעכלעוו ףיוא
 -יא ןעוועג זיא ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ ,קלָאּפ רעקיצנייא רעד .הָארטסָא
 לָאר-טּפױה יד טליּפשעג טָאה ןוא רעכערברַאפ עלענימירק טימ טלופרעב

 רעשידלעה רעד ףיוא ןזייװנָא ןעמ זומ הָארטסָא ןגעוו ןעמ טדער .םָארגָאּפ ןיא

 רעייפ ןיא ןכָארקעג שממ ןענייז ייז .ןטסידנוב עקיטרָאד ערעזנוא ןופ טעברַא

 -רעד לענש ױזַא זיא םָארגָאּפ רעד סָאװ ,ןייז רַאבקנַאד רימ ןפרַאד ייז ןוא

 ,(+ ?ןרָאװעג טקיטש
 יד ןיא ןסולשַאב ןריפוצכרוד טימַאב ךיז ןבָאה דנוב ןופ רעיײטשרָאפ יד

 עשירעטילימ יד ייב ךיוא ןוא ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ ןענַאגרָא

 ןריזינַאגרָא ןוא ןעלטימ עקירעהעג ןעמעננָא ןגעוו רעטרע יד ףיוא ןעגנוריפנָא
 .ןלעטשּפָא יז ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןקריוונגעק ףיוא ןעגנולײטּפָא עלעיצעּפס

 ףיוא; : ןבירשעג טָאה --- װעיראטָאלָאז .א -- רעוט רעשידנוב רעטירד ַא

 -םָארגָאּפ רעצרַאװש רעד טכירק עניַארקוא ןופ עירָאטירעט רעצנַאג רעד
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 -ָאֹּפ יד רַאפ םידחּפ עקידנעטש ןיא טבעל גנורעקלעפַאב-טָאטש יד .,ןטָאש
 טליפ ןוא טעז עיטַארקָאמעד ערענָאיצולָאװער יד? ..."ןעמוק סָאװ ,ןעמָארג

 יז ,עיצולָאװער-רטנָאק יד ןעמוקנָא ןָאק ָאד זַא ,טליפ ןוא טעז יז .הנכס יד
 ,לצרָאװ ןטימ ןסיירוצסיוא זייב סָאד טפַארק ןוא טכַאמ יד טשינ רעבָא טָאה

 -נעטש ַא ןופ סױרַא טגָאלש ןעמָארגָאּפ יד ןופ םָארטש רעד לייוו ? סָאװרַאפ

 ,תונחמ עצנַאג טימ טלופעגרעביא זיא 'ליט' רעד סָאװ םעד ןופ ,לַאװק ןקיד

 יד טָא .עסַאמ-ןטַאדלָאס רעטריזינַאגרָאזעד רעד ןופ ןומה ןסיורג ַא טימ

 ,טציירעצ ןוא טגערעגפיוא קידנעטש ןענייז ,המחלמ רעד ןופ עדימ ,תונחמ
 ,ןכַאז עקיטיינ ערעדנַא ןוא זייּפש ןיא לגנַאמ םעד ןליפ סיוא טמוק ייז לייוו

 ןופ ןוא טעברַא רעקידנעטש רעכעלנייוועג רעייז ןופ ןסירעגּפָא ןענייז ייז לייוו

 עריא ןיא ,טרעדײלשעגּפָא יז ןענייז עיצולָאװער רעד ןופ .המודכו םייה רעד
 סָאד זיא ,סעקיװעשלָאב יד ךָאנ ןעייג ייז ביוא ןוא ,טשינ ייז ןביולג תוחוכ
 ןוא רָאלק טפור סָאװ ,ײטרַאּפ עקיצנייא יד זיא סָאד לייוו ,רַאפרעד זיולב

 ףיוא טָא ,ןפרַאװּפָארַא ,ןכערב ,ןרעטשעצ ףרַאד סָאװ ,טעברַא ַאזַא וצ ףרַאש
 ,רעביא טיג רע ."ןעמָארגָאּפ-רעטילימ יד סיוא ןסקַאװ סע ןדָאב ןכלעוו

 ןיא ןפנַארב ןופ ןדָאװַאז ןוא סעדַאלקס טריבַארעצ ןעמ טָאה עילָאדָאּפ ןיא זַא
 ןעמָארגָאּפ יד ןבָאה רעטקַארַאכ ןשיטימעסיטנַא ןייקא .רעטיג עשיצירּפ יד

 תורכישע .טרוכישעג ןבָאה תונחמ ןטַאדלָאס ."ןגָארטעג טינ עילָאדָאּפ ןיא
 ןטַאדלָאס יד .ײמרַא-ליט רעד ןיא גנוניישרעד עקידנעטש ַא ללכב טציא זיא

 ןכיורברַאפ -- גנורעקלעפַאב יד ךיוא ןוא --- (טנָארפ ןרעטניה) ליט ןיא
 םירעיוּפ יד .ןפוא ןשימייה ןפיוא טעברַאעגסיױוא טרעוו סָאװ ,טריּפס עסַאמ ַא

 סע ןפיוקרַאפ ןוא טריּפס האובת רעייז ןופ ןפַאש עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןופ

 יד, .,,"ןטַאדלָאס יד וצ ןיירַא סע טמוק טנעה עשידיי ךרוד ןוא --- זײװנסַאמ
 טפלעה סָאד .ךַאז עקידעכָאװ ץנַאג ַא ןיא ןטַאדלָאס יד ןשיוװצ תורכיש
 םולשב רעבירַא סע טייג לָאמ עלַא טשינ ןוא ןעמָארגַאּפ 'ערוכיש' יד טימ ךיוא

 (*"ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ רעניואוונייא יד רַאפ

 ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד

 רעשיסור רעד ןיא דנוב ןופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד .,גנוניישרעד עלַאקָאל

 טָאטש ַא) שולַאק ןופ ןטייקכעלקערש יד :ןבירשעג םעד ןגעוװ טָאה ךַארּפש
 -ייז/ (יימֹרַא רעשיסור רעד ןופ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןיא
 -ַאֹּפ עניילק יד םעד וצ טקיניײארַאפ .גנונרָאװ עטסנרע ןַא ןיײלַא ךיז רַאפ ןענ

 -ַאב ןופ ןדָאב ןפיוא טעטש יד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ךעלעמָארגָאּפ ןוא ןעמָארג
 יד סָאװ ,ײמרַא רעד ןיא ןטירטסױרַא עשיטימעסיטנַא יד ,ןטייקירעװש-גנוזיּפש
 ןיא עיצַאטיגַא רעקידהאמצרַאוװש רעד ןגעוו תועידי יד ,טנכייצרַאפ טָאה עסערּפ
 סקואוו ןגעוו טדער רעקרַאטש ץלַא ןוא םעד רעביא ןוא םעד ץוחַא רָאנ ,ףרָאד
 סָאד ,הביבס רעקימורַא רעד ןופ בצמ רעד ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד ןופ
 -יסּפ יד סיוא טקירד סָאװ ,ןגייווש עלופ סָאד לָאמליײט ןוא עטגָאזרעד-טשינ
 -רעגריב ןשיטָאטש ןופ לייט ןקידנטיײדַאב ַא ייב גנורעטיברַאפ ןופ עיגָאלָאכ
 ןופ טנעדיזערּפ-טָאטש סלַא סָאװ טקַאפ םעד טצונעגסיוא ךיוא טָאה'מ .?םוט
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 עװקסָאמ ןיא ןוא רעדייררש דיי םעד טלייועגסיוא ןעמ טָאה דַארגָארטעּפ

 יד ןופ רעריפ עדייב) רָאנימ דיי םעד -- טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ סלַא

 ,(+* ,(.ר .ס
 וצ ןבַאגפיוא עטסקיטכיוו ענייז ןופ רענייא רַאפ ןטלַאהעג טָאה דנוב רעד

 יטנַא רעד ןקריוונגעק ףיוא ןעלטימ ןוא תוחוכ עקירעהעג יד ןריזיליבָאמ
 "דליוו יד ןגעק גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןציש ןוא עיצַאטיגַא רעשיטימעס
 ,ןטייק

 רעייטשרָאפ עלעיצעּפס טקישעג טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 "נָא ןעז ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ תוביס יד ןשרָאפוצסיוא סעינרעבוג ייר ַא ןיא

 ןרָאװעג טקישעג זיא עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןיא .ייז ןגעק ןעלטימ ןעמענוצ

 ץעּפיל דוד -- עינרעבוג רענילָאװ ןיא ,װעיראטָאלָאז ,א דילגטימ .ק .צ רעד

 יד ןבָאה ןטַאר-רעטעברַא יד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא .,(ברַאפדלָאג סקַאמ .רד)

 -ַאב ןעמונעגנָא טָאה'מ ןוא עגַארפ יד טלעטשעגקעװַא דנוב ןופ רעייטשרָאפ

 יָאּפ יד ןגעק ןעלטימ ןוא ןעגנוליײטּפָא עלעיצעּפס ןטיירגוצ ןגעוו ןסולש

 יָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ רעדילגטימ יד ןופ גַאלשרָאפ ןטיול .,ןעמָארג

 -ַארטנעצ רעד טָאה -- שטיוװָאמַארבַא .ר ןוא ךילרע .ה ,רעביל .מ --- טעטימ

 ךיז ןסָאלשַאב ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ טעטימָאק-וויטוקעזקע רעל

 ןעלטימ עטסגנערטש יד ןעמענוצנָא ןטעוװָאס עלַא וצ ףורפיוא ןַא טימ ןדנעוו

 "עג ןרעוו עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןיא .גנוגעוװַאב-םָארגָאּפ רעד ןגעק

 "ער יד .ןתוירזכא יד ןופ ןרַאפעג ןוא תוביס יד ,םישעמ עדליוו יד טרעדליש

 טעטימָאק-וװיטוקעזקע רעלַארטנעצ רעד, :ריפסיוא םוצ טמוק עיצולָאז

 -וצכָאנ ףרַאש ןטַאטוּפעד-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ןופ ןטַאר עקיטרָא יד טפור

 ,ןרָאטַאטיגַא-םָארגָאּפ ערענָאיצולָאװער-רטנָאק יד ןופ טעברַא רעד ךָאנ ןקוק

 ןוא גנוגעװַאב-םָארגָאּפ רעד ןגעק עיצַאטיגַא עטסשיגרענע יד ןעלקיװטנַא
 ןקיטשרעד ,טכַאמ עטנּפָאװַאב ןדנעװנָא רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,שיגרענע

 ,?ןטְלַא ערענָאיצולָאװער-רטנָאק ענעפָא יו ,ןװאורּפ-םָארנַאּפ עלַא שרוש ןיא

 ןריזינַאגרָא ןגעוו ןסולשַאב עשיטקַארּפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא ןענייז'ס

 ןגעק ןפמעק וצ ןטעטימָאק עכעלטפַאשלעזעג ןטַאר יד ייב רעטרע יד ףיוא
 עטנּפָאװַאב תושר רעייז ןיא ןבָאה ןפרַאד ןטעטימָאק עקיזָאד יד .ןעמָארגָאּפ

 ןרענָאיצילימ ,ןטַאדלָאס ענעבעגעגרעביא ערעכיז ןופ טריזינַאגרָא ,ןטפערק

 ,(+ רעטעברַא ןוא
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 ןעװעג זיא דנוב רעד ןכלעוו ןיא ,םינינע עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא

 .עניַארקוא ןופ םעלבָארּפ רעד ןעוועג זיא ,טקילײטַאב וויטקַא

 טָאה ןוא טלעטשעגקעװַא טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,ןבַאגפיוא יד ןשיווצ

 יד .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעוועג זיא ,גנוזייל עטערקנָאק ַא ןבעג טפרַאדעג

 -ָאטירעט ןוא טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עטסערג יד ןעוועג ןענייז רעניַארקוא

 עניַארקוא ןופ רעייטשרָאפ יד ןשיוצ ןעגנואיצַאב יד .טרירטנעצנָאק לַאיר
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 יד ייב :טפרַאשרַאפ ךיז ןבָאה גנוריגער רעדנעלסור רעלַארטנעצ רעד ןוא
 ןסיײרּפָא זיב) ןעגנומיטש עשיטסיטַארַאּפעס יד טקרַאטשעג ךיז ןבָאה עטשרע
 קרַאטש וצ קשח ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטייווצ רעד ייב ,(דנַאלסור ןופ ךיז
 ,סיר ַא ייב ןטלַאהעג טָאה'ס .ןעגנורעדָאפ עשיטסימָאנָאטױא יד ןבעגכָאנ
 םעד ןופ ןעמוק ןענעק סָאװ ,ןגלָאפ עשיגַארט יד ןעזעגנייא טָאה דנוב רעד
 -מערטסקע ןוא ןטייקפרַאש יד ןּפמעטוצּפָא טימַאב ךיז טָאה רע .טקילפנָאק
 ,םידדצ עדייב ייב ןטייק

 טַאירַאטערקעס-לַארענעג ןשיניַארקוא ןופ זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא

 טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ דַארגָארטעּפ ןייק ןרָאװעג טקישעג (םוירעטסינימ)

 רָאפָאטסירכ ,ָאקנעשטיניװ .װ ןעוועג ןענייז ,גנוריגער רעלַארטנעצ רעד
 רעטצעל רעד .סעפַאר השמ רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד ןוא יקסווָאנַארַאב
 לָאז'ס זַא ,טקריוועגטימ קרַאטש ןבָאה רעריפ עשידנוב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 -ָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ רעד ןרָאװעג טנעקרענָא זיא'ס .,ךיילגסיוא ןַא וצ ןעמוק
 ,עניַארקוא רַאפ עימָאנָאטױא רעלַאירָאטירעט-לַאנ

 -סיוא זיא דנור ןופ לרוג ןפיוא, :סעפַאר .מ ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו

 -ָארּפ םעד ןרילומרָאפ ןיא לָאר עקידנטיײדַאב קיסעמסינטלעהרַאפ ַא ןלַאפעג
 זיא'ס, ..,?עניַארקוא ןופ עימָאנָאטיױא רעלַאירָאטירעט-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ טקעי
 רעד ןשיווצ סיר ןקיטליגדנע ןַא ןזָאלרעד וצ טשינ קיטיינ טגנידַאבמוא ןעוועג

 -ָאיצולָאװער רעדנעלסורלַא רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןוא עיטַארקָאמעד רעניארקוא
 בײהנָא עמַאס ןיא קיטיינ טגנידַאבמוא ןעוועג זיא'ס ,עיטַארקָאמעד רערענ
 -נָא טלָאװ סָאװ ,עניַארקוא ןיא גירק-רעגריב ַא ןופ הפרש יד ןשעלרַאפ וצ

 ןוא ףרָאד ןשיניַארקוא ןשיווצ ףמַאק ןופ ןעמרָאפ עזעירעטסנָאמ יד ןעמונעג

 עמַאס רעד ןיא ןסָאגעגסיױא ךיז טלָאװ ףמַאק רעד .טָאטש רעטריציפיסור
 -עג טלָאװ סָאװ ,סעיצַאנ ןשיוצ סיטשנעמַאזצ א ןופ םֹרָאפ רעטפַאהלקע
 ידע ..?דנַאל ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ ךעלרעפעג רעייז ןעוו

 עשידנוב יד ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ ןעגנוגנידַאב עלַאער

 -ַאנ רעד -- עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןלעטשנגעק טשינ רעוט
 -כָאנ ידכ ,עטצעל יד ןענעקרענָא רָאנ ,עימָאנָאטױא רעלַאירָאטירעט-לַאנָאיצ
 ןעגנוזָאל יד ןרילומרָאפ טייהנייא רעשיטילָאּפ רעיינ רעקיזָאד רעד ןיא םעד

 ,(= "ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד ןקידיײטרַאפ ןופ
 רעניַארקוא יד טָאה עימָאנָאטױא רעלאירָאטירעט-לַאנָאיצַאנ ןופ עיידיא יד

 יד .רעיײטשרָאפ עשידנוב יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןעמונעגנָא עדַאר
 ערעדנַא ןופ 210 ןוא רעניַארקוא ןטַאגעלעד 614 ןופ ןענַאטשַאב זיא עדַאר
 ןענייז ערעדנַא יד) רעטרע 50 ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה 210 יד ןופ .רעקלעפ
 13 ,ןטסידנוב 13 ןעוועג ןענייז ןדיי 50 יד ןופ ,(ןקַאילָאּפ ןוא ןסור ןעוועג
 ןטסיקלָאפ 3 ,ןטסינויצ-ילעופ 8 ,(.ס.י ןוא .ס.ס) עטקינייארַאפ 13 ,ןטסינויצ
 רעד ץוחַא .עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא עדַאר רעד ןופ טייהרעמ עסיורג יד
 ןוא (עדַאר עניילק יד) טעטימָאק רעד ןעוועג זיא ,עדַאר רעסיורג רעקיזָאד
 -ענעג ןיא .טַאירַאטערקעס-לַארענעג רעד (גנוריגער) ןַאגרָא-ריפסיוא ןַא יו
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 ,ועיראטָאלָאז .א : רעדילגטימ 2 טַאהעג דנוב רעד טָאה טַאירַאטערקעס-לַאר
 -- סעפַאר .מ ןוא רעלָארטנָאק-הכולמ ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ

 רעלעיצעּפס ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .םינינע-סטעברַא רַאפ רַאטערקעס-עציוו
 ,םינינע עלַאנָאיצַאנ עשידיי רַאפ טמַא

 ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ,ןטסידנוב יד
 עדַאר רעד ןופ טייהרעמ רעד ןשיוװצ טקילּפנָאק ןיא קינייא טלדנַאהעג ןבָאה
 -קַא זיא סימָארּפמָאק רעטכיירגרעד רעד .גנוריגער רעלַארטנעצ רעד ןוא
 ןטעדַאק עשיסור יד זיולב) .עדַאר רעשיניַארקוא רעד ךרוד ןרָאװעג טריטּפעצ

 -נָא יד .(ןגעק ןעוועג ןענייז ןטסילַאנָאיצַאנ רעניַארקוא עמערטסקע יד ןוא
 טייקיטיינ יד טנָאטַאב טָאה (עדַאר רעניילק רעד ןופ) עיצולָאזער ענעמונעג

 -רענָא ןוא קילבוּפער רעדנעלסור רעוויטַארעדעּפ רעד ןופ טייקיגייא רעד ןופ
 ןעק גנומיטשַאבטסבלעז וצ עניַארקוא ןופ רעקלעפ ןופ ןליוו רעד; זַא ,טנעק
 זַא ; גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעניארקוא רעד ךרוד רָאנ ןרעוו טקירדעגסיוא

 טעוו ,ןפוא ַאזַא ףיוא טקירדעגסיוא ,עניַארקוא ןופ רעקלעפ יד ןופ ןליוו רעד

 טעװ סָאװ ,דנַאלסור ןופ רעקלעפ עלַא ןופ ןליוו ןטימ ןרעוו טסַאּפעגפיונוצ

 יד ,?גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעדנעלסורלַא רעד ךרוד ןרעוו טקירדעגסיוא

 רעקלעפ יד ןופ טכער יד זַא ,גנוגייצרעביא עפיט יד סיוא טקירד עיצולָאזער
 -נירג רעדנעלסורלַא רעד ןיא טרעכיזעג םָאקלופ ןרעוו ןלעוװ עניארקוא ןופ

 ,(+ גנולמַאזרַאפ-גנוד

 יד טקיטפעשַאב ךיז ךס ַא טָאה עניַארקוא חוכמ טקילפנָאק םעד טימ
 רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה יז .דנוב ןופ ץנערעפנָאקי-םורד

 -ָאטיױא רעלַאירָאטירעט ןופ גנורעדָאפ יד קידנציטש; :טגָאזעג ןעוועג זיא'ס
 וצ קידנעװטױנ רַאפ ץנערעפנָאק-טנגעג יד טלַאה ,עניַארקוא רַאפ עימָאנ
 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוזייל רעקיטכיר רעד רַאפ סעיטנַארַאג ןפַאש

 קעווצ םעד בילוצ .טרפב עגַארפ רעשידיי רעד ןופ ןוא ללכב עניַארקוא ןיא
 עלַא ףיוא ןכַארּפש-טייהרעדנימ יד ןופ טכער יד ןרעוו טריטנַארַאג ןפרַאד

 ןופ טכער יד ךיוא יו ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג

 רעד ןיא ןטייחרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ גנולקיװטנַא רעלערוטלוק רעיירפ
 -ָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ םרָאפ רעד ןיא עניארקוא רעמָאנָאטױא

 ןופ עיציזָאּפ רענײמעגלַא רעד טימ גנַאלקניײיא ןיא ,קעוצ םעד בילוצ .עימ

 -יטיונ יד סױרַא ץנערעפנָאק יד טקור ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא 'דנוב'
 ןכעלטכער-ךעלטנפע ןַא עניַארקוא רעמָאנָאטױא רעד ןיא ןפַאש וצ טייק

 -ַאב רעשידיי רעד רַאפ עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ ןַאגרָא-טנגעג
 עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןגעק טנרָאװ עיצולָאזער יד ."טנגעג רעד ןופ גנורעקלעפ

 רעד ןופ ךיז ןסײרּפָא ןופ ןרַאפעג יד ןגעק ןוא עדַאר רעד ןיא ןצנעדנעט
 ןפרַאד דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעדנעלסורלַא

 ןופ ןסערעטניא יד ןדניבפיונוצ, ןופ קיטקַאט רעד ייב ןטלַאה רעטייוו ךיז
 -ָאוער רעדנעלסורלַא רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ קלָאפ ןשיניַארקוא
 ,(+ "עיצול
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 יקסוָאּפיל היעשי .רד ךעשזָא (יצירוַאמו זהשמ



 רעגַאל-ןעננַאפעג ןשטייד ןיא עשרַאװ ןופ רעוט עשידנוב עטקישרַאפ

 ,טרעביז ןושרג ,רעײמ דוד :ןציז סטכער ןופ .(1917) ןַאבוַאל ןיא

 .רעסַאװ ריאמ ,(חנ) יעגטרָאּפ לאיתוקי ,יקסנילעמעשט עינָאס

 רָאטקיװ ,יקסדורגָאיַאנ לאונמע ,ןַארּפַאש ןַאטַאנ :סטכער ןופ ןעייטש

 .(קַאסָאב) ץישּפיל ףסוי ,רעלעה רזעילא רעינישזיא ,ןַאמלוש

 רענַאל-ןעגנַאפעג ןשטייד ןיא עשרַאװ ןופ רעוט עשידנוב עטריטסערַא

 ןימינב ,ןיועל ףסוי :ןציז סטכער ןופ .(1918) גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא

 -ישזניא ,רעסַאװ ריאמ ,טַאקשומ ווַאלסישזדז ,(רעקלַאװ) שטיוװָאניבַאר

 טרעבלַא :סטכער ןופ ןעייטש .,דנאלאה ןָאעל ,עניצ דערפלַא רעינ

 ,לקנערפ ןַאטַאנ ,טלַאטשעגטוג שרעה ,םיובנריב בקעי ,קָאטשנרעב

 ,ןַאמרעקוצ ןבואר



 עשיטסיװעשלָאב יד -- ןטייז ייוצ ןופ םרוטש 7

 שינערעקרעביא

 רעטניה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןוא גנוריגער עקילייווטייצ יד

 -קַאעריזַאושזרוב יד דצמ :;ןטייז ייווצ ןופ ןרָאװעג טריקַאטַא ןענייז ,ריא

 -ַאטיגַא ןופ ,ןטסיכרַאנַא ןוא סעקיװעשלָאב יד דצמ ןוא ןטנעמעלע ערענָאיצ

 ןףעגנוטערטסױרַא עטנּפָאװַאב וצ ןעגנאגעגרעביא ןעמ זיא עיצ

 -עד) ווָאלינרָאק .ל לַארענעג טָאה רעבמעטּפעס 12 --- 7 ןופ געט יד ןיא

 וואורּפ ַא טכַאמעג (ײמרַא רעשיסור רעד ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה רעד טלָאמ

 ַא טימ טקידגעעג ךיז טָאה וואורּפ רעקיזָאד רעד .טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ וצ

 -נוב יד .תוחוכ ערענָאיצולָאװער יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד קנַאדַא הלּפמ

 ,װָאסירָאב ,קסנימ ןופ ןטַאר-ןטַאדלָאט ןוא-רעטעברַא יד ןיא רעייטשרָאפ עשיד

 ךיז שיגרענע ןבָאה טנָארפ ןופ טנָאנ רעטרע ערעדנַא ןוא לעמָאה ,עשרָא

 טיול .וָאלינרָאק לַארענעג ןופ דנַאטשּפױא םעד ןרידיווקיל ןיא טקילײטַאב

 טשינ ןעלטימ עקירעהעג ןעמונעגנָא ןטעװָאס יד ןבָאה וויטַאיציניא רעייז

 רעד סָאװ ,ןלייט-רעטילימ ענעדישרַאפ טנָארפ-ברעמ-ןופצ ןופ ןזָאלוצכרוד

 -ָארטעּפ טָאטש-טּפױה יד ?ןעמענוצנייא, טנָארפ ןופ טריפעג טָאה לַארענעג

 -"יווקער ןוא ןרעציפָא ענייז ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה טעטש לָאצ ַא ןיא .,דַארג

 סװָאלינרָאק ןגעוו עיסימָאק-גנושרָאפסױא רעד ןיא .ןליבָאמָאטױא יד טריז

 ןטעװָאס יד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע רעלַארטנעצ רעד טָאה דנַאטשפיוא

 ,רעביל קרַאמ טמיטשַאב
 -ידנוב רעד טָאה דנַאטשפיוא סווָאלינרָאק ךָאנ עגַאל יד קידנצַאשּפָא

 ןופ רעמ ןוא ץלַא ןופ רעירפ ,רקיע רעד; : ןבירשעג ןַאגרָא-לַארטנעצ רעש

 -ירטש ַא רַאפ סָאװ .טנָארפ ןרענָאיצולָאװער ןופ טייהנייא יד ןטיה ץלַא

 טייהנייא יד ןרעטש טינ סָאד ףרַאד ,ךיז ןשיווצ ןבָאה טינ ןלָאז רימ ןטייקיט

 יד זיא ,ןריולרַאפ עלַא רימ ןענייז טנָארּפ םענעסירעצ ַא טימ .,ףמַאק ןופ

 ןקיטציא ןיא זנוא זיא טנָארפ ןכעלטייהנייא ןַא טימ .ןריולרַאפ עיצולָאװער

 (="ךעלקערש טשינ עיצולָאװער-רטנָאק ןייק טנעמָאמ

 סָאװ .ןסירעצ ןעװעג ךיוא רעבָא זיא טנָארפ רערענָאיצולָאװער רעד

 -עגנייא ָאי ךיז טָאה ,וָאלינרָאק לַארענעג םעד ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה'ס

 .סעקיוװעשלָאב יד ןבעג

 -נעלסור רעדנעמוק רעד ןופ רעטקַארַאכ ןגעוו עגַארפ-טנורג רעד ןיא

 ןייק רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןענייז עיצולָאװער רעד

 טעװ יז זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עלַא .ןעוועג טשינ תועד-יקולח עלעיּפיצנירּפ

 ןיא ןוא .עיצולָאװער רעכעלרעגריב ַא ןופ ןבַאגפיוא יד ןליפרעד וצ ןבָאה

 ןיא רעייטשרָאפ עשיטסיוװועשלָאב יד ךיוא ןבָאה ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד
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 טשינ (ערעדנַא ןוא ןילַאטס ףיסָאי ,װעינעמַאק וועל) טעװָאס רעדַארגָארטעּפ

 ןופ גנולעטש רעד וצ סעיציזָאּפ עכעלצעזנגעק לַארטעמַאיד ןייק ןעמונרַאפ

 יָארּפ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעװ עגַארפ רעד ןיא וליפַא ,טייהרעמ רעד

 ןופ ןעמוק ןטימ טרעדנעעג רעבָא ךיז טָאה סָאד .גנוריגער רעשירָאזיוװ

 ,דנַאלסױא ןופ ןינעל רימידַאלוװ

 -ָאיצולָאװער עשיסור סעּפורג ערעסערג טבעלעג ןבָאה ץייווש רעד ןיא

 ןבָאה עיצולָאװער רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ ןרענ

 ןבָאה תוכולמ-ברעמ עטעדניברַאפ יד .דנַאלסור ןייק ןרָאפקירוצ טלָאװעג ייז

 -ָאיצולָאװער ענעי ןשינעביױלרעד-רָאּפכרוד ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ רעבָא

 יד ןריפ רעטייוו ןגעק ןייז ןלעוו ייז זַא ,טסואוועג טָאה'מ עכלעוו ןגעוו ,ןרענ

 ַא ןגעו טדנעוועג ךיז ןבָאה שארב ןענינעל טימ סעקיװעשלַאב יד .המחלמ

 בַאטשילַארענעג רעשטייד רעד ,דנַאלשטיײד ךרוד ןרָאפוצכרוד שינעביולרעד

 רעד טניול ייז רַאפ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה גנוריגער עכעלרעזייק-שטייד יד ןוא

 ןייק דנַאלשטייד ךרוד טריפעגכרוד ייז ןענָאגַאװ עלעיצעּפס ןיא ןוא ןינע

 ןופ ליּפשייב םעד .דנַאלסור ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ,ןדעוװש

 ןטנַארגימע ערענָאיצולָאװער לָאצ ַא ךיוא ןָאטעגכָאנ ןבָאה עּפורג סנינעל

 ,(*: ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ

 ךיז לַאקידַאר קיטקַאט עשיטסיװעשלָאב יד טָאה ןעמוק סנינעל טימ

 ןופ גנולמַאזרַאפ רעמַאזניימעג ַא ףיױא רע טָאה לירּפַא ןט17 םעד ,ןטיבעג

 ןגעוו ןזעט ענייז טנעיילעגרעביא רעוט עשיטסיוועשנעמ ןוא עשיטסיװעשלָאב

 רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .עיצולָאװער רעד ןיא קיטקַאט רעד

 ןריפ רַאפ ןוא ?גנוקידייטרַאפ רערענָאיצולָאװער, ןופ קיטקַאט רעטדנעװעגנָא

 גנולעטש ןייז ןוא .גנולעטש ןייז ןופ ןיז ןיא ײמרַא רעד ןיא עיצַאטיגַא ןַא

 -- גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד רַאפ גנוציטשרעטנוא םוש ןייק : ןעוועג זיא

 ןטכיש עמירָא ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ טנעה יד ןיא ןייגרעביא ףרַאד טכַאמ יד

 רע טָאה ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןופ גנוריפנָא יד ; םוטרעיױוּפ ןופ
 -ַאיצָאס-סקלָאפ יד ןופ -- ןטנעמעלע עכעלרעגריבניילק רַאפ טרעלקרעד

 -לָאב לייט ַא ןליפַא ןוא סעקיוועשנעמ יד זיב ןרענָאיצולָאװער-לַאיצַאס ,ןטסיל

 רע .ןטעװָאס יד ןופ קיטילָאּפ רעלעיציפָא רעד רַאפ ןענייז סָאװ ,סעקיוועש
 העּפשה רעד רעטנוא ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז זַא ,טקידלושַאב ייז טָאה

 ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ףיוא גנוקריוו ריא ךרוד ןריפ ייז ןוא עיזַאושזרוב רעד ןופ

 רערענָאיצולָאװער ַא ןופ םרָאפ עכעלגעמ-קיצנייא יד ןענייז ןטעוװָאס יד

 -ָאס רעדנעלסור יד זַא ,ןעוועג ךיוא זיא ןגָאלשרָאפ ענייז ןשיווצ .,גנוריגער

 עזעיטסיוומָאק ףיױא ןעמָאנ םעד ןטייב לָאז ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 ןכלעוו וצ ,לַאנָאיצַאנרעטניא רערענָאיצולָאװער ַא ןרעוו ןפַאשעג לָאז'ס זַא ןוא

 רעד ןופ רטנעצ רעד יא ,לגילפ רעטכער רעד יא ןרעהעג ןענעק טשינ ןלָאז'ס
 ןיא עגנָאל ןַאשז ,דנַאלשטיײיד ןיא יקסטוָאק לרַאק) עיטַארקַאמעד-לַאיצָאס

 .(.וו.ַאיא דנַאלסור ןיא עזדיאעכשט .נ ,ךיירקנַארפ

 טרעטסײגַאב ןעועג עלַא טשינ ןענייז סעקיװעשלָאב יד ייב ךיוא םגה
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 -סיװעשלָאב רעד רַאפ דוסי רעד ןרָאװעג ךָאד ייז ןענייז ,ןזעט סנינעל רַאפ

 ןייק טָאה ,ןעמעננָא יז ןלָאז סעקיוועשנעמ יד זַא ,ןליצ ןוא קיטקַאט רעשיט

 -יװעשלָאב יד ןענייז ,ןזעט סנינעל טימ םכסה ןיא .,ןייז טנעקעג טשינ דייר

 רעקילייוטייצ רעד וצ זיולב טשינ עיציזָאּפָא רעפרַאש ןיא רעבירַא סעק

 יז ןבָאה ןכיגניא .ןטעוװָאס יד ןופ גנוריפנָא רעד וצ ךיוא רָאנ ,גנוריגער

 -ןסַאג ,ןקיירטש-טסעטָארּפ ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא טעטש ענעדישרַאפ ןיא

 ,ןסױטשנעמַאזוצ ןוא ןעגנוטערטסיורַא

 רעשיטסיכרַאנַא ןוא רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 רעמוז טַאטשנָארק ןיא טָאלפ ןוא יימרא רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא ןבָאה עיצַאטיגַא

 ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןוא גנוריגער רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז 7

 ןופ; :ןיקמורפ .ב רעוט רעשידנוב רעטלַא רעד ןבנירשעג טָאה םעד ןגעוו

 "בַאנַא יד ןכלעוו ףיוא ,ןומה רעטַאטשנָארק רעד טײטשַאב ןטנעמעלע עכלעוו

 ןטַאדלָאס ץלַא רַאפ רעירפ ןענייז סָאד ?ךיז טציטש עיצַאטיגַא עשיטסיכ

 רעשיטילַאּפ רעדעי ןופ עטייוו ,ףרָאד ןופ םירעיוּפ עקיטּכעג יד ,ןזָארטַאמ

 סָאד דמערפ זיא'ס עכלעוו רַאפ ,גנולקיװטנַא רעלערוטלוק ןופ ,גנואיצרעד

 .ןעננוטערטסױרַא עקיסעמנַאלּפ ,עטריזינַאגרָא ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא ןופ ליפעג

 ןייק ייז ןטייו ,טייהיירפ רעד ןופ רוכיש טנייה ןוא טפַאלקשרַאפ ןטּכענ

 סע סָאװ ,ץלַא ךיז ןופ ןפרַאװאוצּפָא גנַארד ןדנילב םעד ןיא טשינ ץענערג

 -הכולמ ןדעי ךיז ןופ ּפָא ןרעדיילש ייז ,תובייחתה ַא יז ףיוא ןגײלפױרַא ןעק

 רעוו ןוא טכערעג זיא סע רעוװ ןצַאשּפָא לכש ןטימ טשיג ןענעק ייז .ףירגַאב

 עדנילב ערעייז טכערעג טיג סע רעוו םעד טימ ןייא ןעמיטש ייז ; טכערעגמוא

 הפגמ רעד טימ ןפמעק וצ ןטפערק עלַא ןדנעװנָא ןפרַאד רימ ,, ..."ןטקניטסניא

 -רָא ןוא דנַאטשרַאפ ןוא טכיל ךעלעקניוו עלַא ןיא ןגָארטנײרַא ,עיכרַאנַא ןופ

 רעד זיא עיכרַאנַא יד זַא ,ןסעגרַאפ טינ עגר ןייא ןייק ןפרַאד רימ .עיצַאזינַאג

 ,(= ?שיצולָאװער-רטנָאק רעד רַאפ ןדָאב רעטסעב

 -עּפ ןיא ןריזינַאגרָא טוװאורּפעג סעקיוװעשלַאב יד ןבָאה ינוי ןטימ ןיא

 -סורלַא ןטשרע ןופ ביײהנָא ןטימ תוכייש ןיא גנוטערטסױרַא-ןסָאג ַא דַארנָארט

 זיא רָאפנעמַאװצ ןופ טיהרעמ יד .ןטעװָאס יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעל

 זיא'ס .ןלַאפעגכרוד זיא וואורּפ רעד ןוא םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא שיגרענע

 -עגנייא ,עיצַארטסנַאמעד-ןסָאג ַא טריפעגכרוד ןוא ןסָאלשַאב ןרָאװעג ךיוא

 ,אפוג רָאפנעמַאזוצ ןופ טנדרָא

 יד טימ ןעמַאזוצ סעקיװעשלָאב יד ןבָאה וואורּפ ןטסנרע רעמ ,ןטייווצ ַא

 ילוי 1716 ןופ געט יד ןיא .רעטעּפש שדוח ַא טימ טכַאמעג ןטסיכרַאנַא

 -ןןלײטּפָא עטנפָאװַאב דַארגָארטעּפ ןופ ןסָאג יד ףיוא טריפעגסיורַא ייז ןבָאה

 ןלַאפעג ןענייז ןעיירעסיש יד ןופ .ןזָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס ,רעטעברַא ןופ ןעג

 טרילוטיּפַאק ייז ןבָאה ףוס-לכ-ףוס .עטעדנואװרַאפ ןוא עטיוט 400 ךרעב

 ,טַאר-רעטעברַא ןופ ןליוװ ןרָאפ

 ןּפַאכרַאפ וצ ןטסיכרַאנַא ןוא סעקיוװעשלָאב יד ןופ וואורּפ םעד ןגעוו

 דנַאטשפיוא-ילוי רעד : דנוב ןופ ןַאגרָא רעוועיק רעד ןבירשעג טָאה טכַאמ יד
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 -רעטעברַא םעד ןרילָאזיא ןופ סעצָארּפ םעד ןרעכיגרַאפ וצ ןפלָאהעגטימ טָאה,

 רעד .דלעפטכַאלש ןפיוא םַאזנייא םיא ןזָאל ןוא עיצולָאװער רעד ןיא סַאלק

 רעד ןופ ןסױטשעגנּפָא ןבָאה טנָארּפ ןפיוא ןשינעעשעג יד ןוא דנַאטשפיוא

 עטשרע יד ןיא ןענייז עכלעוו ,עיזַאושזרוב רעד ןופ ןלייט יד עיצולָאװער

 -ולָאװער ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעגנַאגעג םישדח

 ןופ ןטפערק יד טרעטנומעגפיוא טָאה דנַאטשפיוא רעד .םוטרעוּפ ןרענָאיצ

 עיכרַאנַא ןופ םינמיס עטלוב דנַאל ןיא ןפַאשעג ןוא עיצולָאװער-רטנָאק רעד

 טַאירַאטעלָארּפ רעד זַא ,קידנזיײװנָא .?עיצולָאװער רעד וצ יורטוצמוא ןוא

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ערעוװש עלַא יד ןזייל וצ ןיילַא חוכב ןייז טשינ טעװ

 רעד, :לקיטרַא-טייל רעד רעטייוו טגָאז ,עיצולָאװער רעד ןופ ןוא המחלמ

 רעד וצ .ןרעװ טרעטיײרברַאפ זומ עיצולָאװער רעד ןופ סיזַאב רעלַאיצָאס

 רעזַאושזרוב רעד ןופ ןטפערק עלַא יד ןרעוו ןגיוצעגוצ ןזומ עיצולָאװער

 ףמַאק ןופ געוו ןפיוא טסעפ ךיז ןלעטש וצ טיירג ןענייז עכלעוו ,טפַאשלעזעג

 -יגער-עיצילַאָאק יד קידנציטש ."גנונדרָא-הכולמ רעשיטַארקַאמעד ַא רַאפ

 יו ,ןעגנורעדָאפ ייר ַא יאנת ןטגנידַאבמוא ןַא יו ןלעטש ריא ןעמ זומ ,גנור

 עלַאיצָאס יד דלַאב ןקידירּפַאב ,עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןרעכיז

 ַא ןכיירגרעד ,ןסַאמ-םירעיוּפ ןוא-רעטעברַא עטיירב יד ןופ ןשינעפרעדַאב

 .(** סעיסקענַא ןָא םולש ןכיג

 -ָארגָאּפ ,ןעורמוא-רַארגַא ,ןטנוב-רעגנוה יד טרעמעג ךיז ןבָאה דנַאל ןיא
 עיכרַאנַא ןוא גנורעדורעצ עשימָאנָאקע יד ;(ןדיי ףיוא זיולב טשינ) ןעמ
 -ױזַא טעדליבעג סעקיװעשלָאב יד ןבָאה טעטש ייר ַא ןיא .,ןגיטשעג ןענייז

 יד ןּפַאכרַאפ וצ ליצ ןטימ ןטעטימָאק-רעטילימ ערענָאיצולָאװער ענעפורעג
 -ןסַאמ ןופ רענעק ,ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא רעקינכעט ערענָאיצולַאװער עטוג .טכַאמ
 טימ טעברַאעג סעקיוװעשלָאב יד ןבָאה ,עיצַאטיגַא-ןסַאמ ןוא עיגַאלָאכיסּפ

 רעייז .טכַאמ רעד וצ ןײלַא ןעמוק ןופ ןַאלּפ רעייז ןריפוצכרוד ערַאּפ רעלופ

 רעבמעטּפעס ןיא ,ןגיטשעג זיא ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא יד ןיא גנוקריוו
 ןעמונעגרעביא ןוא טַאר רעדַארגָארטעּפ ןיא טייהרעמ ַא ןעמוקַאב ייז ןבָאה

 רעװקסָאמ ןיא ןעשעג עבלעז סָאד זיא רעבָאטקָא בייהנָא ;גנוריפנָא יד

 ,טעוװָאס

 ענעעשעג ּרַאפ ןלעטש -- ןעועג זיא סעקיװעשלַאב יד ןופ קיטקַאט יד
 עשטייד יד טימ ךיז ןרעדירב רָאנ ,ןפמעק טשינ -- טנָארפ ןפיוא : ןטקַאפ
 עלעיצעּפס ןוא ןפורפיוא טימ סעּפָאקָא יד טציילפרַאפ טושּפ ןבָאה ייז ,רענלעז

 ןטרַאװ טשינ ןוא ךיילג דרע יד ןעמענ -- ףרָאד ןיא ; ןעגנוטייצ עשירענלעז

 ; ןסילשַאב טפרַאדעג טָאה עטנַאוטיטסנָאק יד סָאװ ,םרָאפער"רַארגַא רעד ףיוא
 עטנַאוטיטסנָאק רעד ןופ ןלַאװ יד .ןקירבַאפ יד ןעמענרַאפ -- טעטש יד ןיא

 ריא ןופ ןימרעט רעד ןוא רעבמעווָאנ שדוח ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג ןבָאה
 "מַאק-לַאװ יד .רעבמעצעד 11 םעד ףיוא טמיטשַאב ןעוועג זיא םוקנעמַאזוצ
 טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .גנַאג ןיא ןעוועג ןיוש זיא עינַאּפ

 טכַאמ יד טּפַאכרַאט ןלַאװ יד רַאפ ץרוק ןוא קלָאפ ןופ טּפשמ ןפיוא ןטרַאװ
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 ןבלעז ןיא ,(ליטס רעיינ) רעבמעווָאנ 7 םעד סע זיא ןעשעג .,דַארגָארטעּפ ןיא

 יד ,ןטעוװָאס יד ןופ רָאפנעמַאװצ רעטייוצ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טנוװָא

 ןבָאה ,טייהרעמ ַא ןיוש ייז ןבָאה ָאד זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז םגה ,סעקיװעשלָאב

 עצנַאג יד .ןטרַאװ טלָאװעג טשינ ןטעוװָאס יד ןופ סולשַאב ַא ףיוא וליפַא

 יד רעבָא ,ןגירשעג רדסכ סעקיװעשלָאב יד ןבָאה -- !ןטעווַָאס יד טכַאמ

 טשינ ןטעוװָאס יד וליפַא סעקיוועשלָאב יד ןבָאה ןסילשַאב וצ סָאד טכער

 ךשמ ןיא .טקַאפ םענעעשעג ַא רַאפ טלעטשעג ייז ןוא ןזָאלרעביא טלָאװעג

 ,טָאטש ןיא סעיציזָאּפ עשיגעטַארטס ייר ַא ןעמונרַאפ ייז ןבָאה גָאט ןופ

 רעירפ ןבָאה סָאװ ,סעקיװעשלָאב יד זַא ,ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ױזַא יו

 ? טייהרעמ ַא ןעמוקַאב טציא ןלָאז ,ןטעװַָאס יד ןיא לָאר ערענעלק ַא טליּפשעג

 -יירב יד ןופ גנומיטש יד, :ןפוא ַאזַא ףיוא סע טרעלקרעד שטיוװָאמַארבַא .ר

 ץוחַא) דנַאלסור ץנַאג ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא רעטעברַא עשיסור ןסַאמ עט

 ןעוועג זיא (.וו.ַאאא קסנעסענזָאװ ָאװָאנַאװיא ,עוװקסָאמ יו ,טעטש עקינייא

 ךָאנ ןבילבעג זיא ױזַא .עשיטסיװעשלָאּב ןייק טינ ןוא ששיטסיוועשנעמ ַא

 עשיטסיװעשלָאב יד ןעוו ,געט עקידמערוטש ענעי ןיא וליפַא טייצ עשּפיה ַא

 ..רעכעה ןוא רעכעה ץלַא דנַאלסור ןיא ןביוהעג ןיוש ךיז טָאה עילַאוװכ

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא עטשרע יד ןלַאפעגרעטנורַא זיא סָאװ ,עסַאמ יד;

 -נעצ עלעירטסודניא יד ןופ טפַאשרעטעברַא יד טינ ןעוועג זיא ,םזיוועשלָאב

 ןיא ןיז-םירעיוּפ ,ןטַאדלָאס עלַאקידַאר ןוא ערענָאיצולָאװער יד רָאנ ,ןערט

 ..ןעמרָאפינוא

 ערענָאיצולָאװער-שיטסילַאמיסלַאמ ןוא עשיטסיפיצַאּפ-שיגָאגַאמעד יד;

 ףיוא טקריוועג קרַאטש געט ענעי ןיא טָאה סעקיװעשלָאב יד ןופ עדנַאנַאּפָארּפ

 -ער ןעװעג ןענייז ייז סָאװ ,אפוג טקַאפ רעד .גרוברעטעּפ ןיא ןסַאמ יד

 רעמ ייז רַאפ טזָאלעגרעביא טָאה ,ןטעוװָאס יד ןיא ןטערטרַאפ ךַאװש ווװיטַאל

 יד ןיא ןוא ןקירבַאפ יד ןיא עיצַאזינַאגרָא ןוא עדנַאנַאּפָארּפ רעד רַאפ טייצ

 ןשטנעמ עטסעב ערעייז ןבָאה סעצנָארָאבָא יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,סעמרַאזַאק

 ,עיצַארטסינימדַא רעיינ רעד ןיא ,גנוריגער רעד ןיא ,טעוװָאס ןיא טקישעגקעװַא

 -ַאגרַא ןוא ןרָאטַאטיגַא ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ ערעייז עלַא סעקיװעשלָאב יד ןבָאה

 -גָאט ,עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ-ןסַאמ רעד ןיא ןטעברַא טזָאלעג ןרָאטַאזינ

 ןדעי .ןקירבַאפ יד ןיא ןעמוק רענדער עשיטסיוװעשלָאב ןגעלפ סיוא-גָאט ,ןייא

 ןוא ןקריצ ,סלָאה ענעדישרַאפ ןיא ןעגניטימ-ןסָאמ ןעמוקרָאפ ןגעלפ טנוװָא

 טעטש ערעדנַא ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא טיובעגפיוא ךיוא ןבָאה ייז ,ןלַאז

 ....עיצַאזינַאגרָא-רעטילימ עלַאגעלמוא עשּפיח ץנַאג ַא

 -ַאװצ ןקיזָאד םעד ףיוא זַא ,עגַארפ ןייק ןעוועג טינ זיא זנוא רַאפ}

 סלַאפנדעי רעדָא טייהרעמ ַא ןבָאה רעדָא סעקיװעשלָאב יד ןלעװ רָאפנעמ

 ןסקַאװעגנָא דנַאל ןיא עקַאט זיא ,סנטשרע .ןטַאגעלעד יד ןופ טפלעה ַא טעמכ

 סעקיװעשלָאב יד וצ ןענייז ,סנטייווצ ; עילַאװכ עשיטסיװעשלָאב יד קרַאטש

 עלַא רימ ןבָאה ,סנטירד ןוא ;'".ר .ס עקניל' ענעפורעג-ױזַא יד ןענַאטשעגוצ

 -טסניק עסיורג ַא רַאפ סָאװ גנורַאפרעד רעקירָאיײגנַאל רעד ןופ טסואוועג
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 ענעדישרַאפ ןיא ןלַאװ ייב ןטַאדנַאמ ןגירק וצ ףיוא ןענייז סעקיװעשלָאב יד רעל

 -ײטרַאּפ יד וצ ןלַאװ עלַא ייב ןזיװַאב קידנעטש ןבָאה ייז .סעיצַאזינַאגרָא

 ,סעיצַאזינַאגרָא טַאהעג ןבָאה ייז ואוו ןטרָאד יא ןטַאדנַאמ ןגירק וצ ןסערגנָאק

 יד ןוא .סעיצַאזינַאגרָא םוש ןייק טַאהעג טינ וליפַא ןבָאה ייז ואוו ןטרָאד יא

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייוצ םעד וצ טיירגעג עקַאט ךיז ןבָאה סעקיװעשלָאב

 -טּפיוה יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא .עיגרענע רעכעלשטנעממוא ןַא טימ ןטעווָאס

 ןענייז ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצַאס יד ןוא סעקיועשנעמ יד ןופ סרעריפ

 -רַאּפ ןיא ,עיצַארטסינימדַא רעד ןיא ,גנוריגער רעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 סרעריפ ,סרענדער עשיטסיוװעשלָאב יד ןענייז ,(טנעמַאלרַאּפ-רָאפ) טנעמַאל

 דנַאל ןצנַאג םעד רעביא ןרָאפעגמורַא רעהפיוא ןַא ןָא ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא

 ןייק) טסייג ןשיטסיװעשלָאב ןיא רָאפנעמַאזוצ םוצ ןלַאװ יד טריזינַאגרָא ןוא

 ,?(טלעפעגסיוא טינ ייז ייב טָאה טלעג

 רעריפ יד וצ :רעװעג ןרַאנסױא טימ ןעמונרַאפ ךיז ךיוא ןבָאה ייז

 -רַאפ ןוא סעקיװעשלָאב יד ןופ סעיצַאגעלעד ןעמוק ןגעלפ ןטעוװָאס יד ןופ

 ,רעװעג ןבעגעג ייז טָאה'מ .ןװָאלינרָאק ןגעק ןפמעק וצ רעוועג ןעגנַאל

 ,(*+ טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ ףיוא רעטעּפש טצונעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ

 ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ןטעוװָאס יד ןופ ןצנערעפנָאק"ןָאיַאר ייר ַא ףיוא

 -ַאזוצ רעדנעלסורלַא ןטייוצ םעד טייצ רעד ןיא ןפורפיונוצ ןגעק ןסולשַאב

 ןטימ סָאװ ,םעד טימ טרייטָאמ ןרָאװעג זיא טפַאשרענגעק יד .רָאטנעמ

 ליוו ,עטנַאוטיטסנָאק רעד ןופ ןלַאװ יד ברע רָאפנעמַאװצ םעד ןטלַאהּפָא

 -רַאפ וצ וואורּפ ַא ןייז ךיוא טפוו'ס ןוא טעטירָאטיױא ריא ןבָארגרעטנוא ןעמ

 ןזיוועג טָאה רָאפנעמַאװצ ןטשרע ןופ גנורַאפרעד יד יו ,טכַאמ יד ןּפַאכ

 ,ןרָאװעג ןפורעג ךָאד זיא רָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד

 ייב ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסורלַא ןטייווצ ןופ גנונעפע יד

 םוידיזערּפ ןקידרעירפ ןופ ןעמָאנ ןיא .טײקטנַאּפשעג רעשיטַאמַארד-טסכעה ַא

 ןַאד רָאדָאעט רעריפ רעשיטסיוועשנעמ רעד טנפעעג רָאפנעמַאזוצ םעד טָאה

 ,ר .ס עקניל ןוא סעקיװעשלָאב ןופ טייהרעמ יד טָאה רעציזרָאפ סלַא ןוא

 .ועינעמַאק וועל רעריפ ןשיטסיװעשלָאב םעד ןבילקעגסיוא

 ,סעקיװעשלָאב ןעוועג 250 ןענייז ייז ןופ ,ןטַאגעלעד 569 ןענייז ןעמוקעג

 טייהרעדנימ יד .טייהרעמ ַא טעדליבעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ,,ר .ס עקניל 9

 -נוב ןוא סעקיוועשנעמ 66 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאט 159 ןופ ןענַאטשַאב זיא

 -עג ןעמונעגנָא זיא קימיטשנייא .עשיאיײטרַאּפמוא ןעוועג ןענייז 25 ;ןטסיד

 -נוא ןריפ וצ ףיוא עיצַאגעלעד ַא ןביילקוצסיוא גַאלשרָאפ סווָאטרַאמ ןרָאװ

 -ַאגרָא עשיטַארקָאמעד ןוא ערענָאיצולָאװער עלַא יד טימ ןעגנולדנַאהרעט

 ,גנוסיגרַאפ-טולב יד ןלעטשוצּפָא ןעלטימ ןעמעננָא ןוא סעיצַאזינ

 ערעייז טנעיילעגרעביא ןבָאה ןעגנוריּפורג ןוא ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ יד

 -רעד ןַאד רָאדָאעט טָאה סעקיוועשנעמ יד ןופ ןעמָאנ ןיא .סעיצַארַאלקעד

 -סעקיוועשנעמ ןופ ןעמָאנ ןיא .רָאפנעמַאזוצ םעד ןזָאלרַאפ ןלעוו יז זַא ,טרעלק

 ןעמוקעג ווָאטרַאמ גנודנירגַאב רערעדנַא ןַא טימ זיא ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא
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 רעייטשרָאפ יד ןבעגעגּפָא ןבָאה ןעגנורעלקרעד עכעלנע .ריפסיוא ןבלעז םוצ

 רעשיטסיװעשלָאב רעד ןגעק ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ןופ

 ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא-ןטסידנוב עּפורג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,גנוּפַאכרַאפ-טכַאמ

 ןפַאש ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז שטיװָאמַארבַא .ר טָאה

 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא ערענָאיצולָאװער עלַא ןופ גנוריגער עמַאזניימעג ַא

 ,ןעייט

 -מָאב ןביוהעגנָא ןפיש-גירק ןבָאה סעיצַארַאלקעד יד ןענעייל ןטימ ןיא
 רעד ןיא .גנוריגער יד ןעוועג זיא'ס ואוו ,ץַאלַאּפ-רעטניװ םעד ןרידרַאב
 ןבעגוצּפָא ךילרע .ה טרָאװ ַא ןעמוקַאב טָאה רעפסָאמטַא רעטגערעגפיוא

 .ןעמָאנ ןיא; :טלַאהניא ריא זיא סָאד .דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא גנורעלקרעד ַא

 -ַאב רימ זַא ,ןדלעמ וצ בוח ןיימ רַאפ ךיא טלַאה ןטסידנוב עּפורג רעד ןופ

 -נוא ,דַארגָארטעּפ ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא סָאד קילגמוא ןַא רַאפ ןטכַארט

 .ןרעלקרעד וצ סָאד זיא דנַאל ןצנַאג ןופ טַאירָאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ בוח רעז

 סעקיװעשנעמ יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדלעמ וצ טקיטכעמלופַאב ךיוא ןיב ךיא

 ןסָאלשַאב ןבָאה עמוד-טָאטש רעד ןופ רענעמטַאר יד ןופ לייט ַא זַא ,.ר .ס ןוא

 ,ץַאלַאּפ-רעטניוו ןופ ץַאלּפ ןפיוא יירעסיש רעד רעטנוא טנפָאװַאבמוא ןייג וצ

 סעיצקַארפ יד ,ןטַאטוּפעד-םירעיוּפ יד ןופ טַאר ןופ טעטימָאק-ריפסיוא רעד

 ןבָאה (טָאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ןופ) .ד .ס ןוא סעקיוועשנעמ יד ןופ

 ןקירדוצסיוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ןייג וצ ייז טימ ןסָאלשַאב

 ליוו'ס רעוו ,עלַא ןפור רימ ןוא רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ רעזנוא

 ןייגקעװַא רעזנוא טעװ רשפא .,זנוא טימ ןייג וצ ,גנוסיגרַאפ-טולב ןייק טשינ

 ,"ךיז וצ ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,סרעכערברַאפ רעדָא םיעגושמ יד ןעגניווצ

 סעקיוועשנעמ ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד ןבָאה גנורעלקרעד רעד ךָאנ

 ,(** ןטַאר יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד טזָאלרַאפ ןטסידנוב ןוא

 סָאװ ,ןטפערק עטנּפָאװַאב שקירעהעג יד טגָאמרַאפ טינ טָאה גנוריגער יד

 -רעטילימ עשיטסיװעשלָאב-יטנַא יד .סעקיוועשלַאב יד ןלעטשנגעק ךיז ןלָאז

 ,טרילוקעּפש ןבָאה ייז לייוו ,גנוריגער רעד ןפלעה טלָאװעג טשינ ןבָאה ןלייט

 גנורעקלעפַאב יד .סעקיװעשלָאב יד ןופ טכַאמ יד ןענשרי ןלעוו ןיילַא יז זַא

 טלָאװעג טשינ ןבָאה רעטעברַא ןוא ןטסילַאיצָאס לייט .שיטַאּפַא ןעוועג זיא

 ;גירק-רעדירב ַא ןדיימסיוא טלָאװעג ןבָאה ייז לייוו ,וויטקַא ןטערטסױרַא

 -טכַאמ עיינ יד טימ ןעמוקכרוד ןבעגנייא ךיז טעוו'ס זַא ,טפָאהעג ןבָאה ייז

 -ןלָאװער עלַא ןופ גנוריגער ַא ןרעו ןפַאשעג ףוס-לכ-ףוס טעוו'ס ןוא רעבָאה

 .ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצַאס ןוא ערענָאיצ

 : ןָאסנָארַא ירָאגירג ןבירשעג טייצ רענעי ןגעוו טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 רעטכע רעייז ןיא ןכַאז יד ןעזעג טשינ ןוא עדנילב ןעוועג ןענייז רימ ,תמאב;

 טנעקעג עקַאט שיטערָאעט ןבָאה רענעלּפ עשיטקַאט ערעזנוא .טלַאטשעג

 גנוריגער עקילייװטיײיצ יד ןריקיטירק רעזנוא ןופ סָאמ יד ןוא ,קיטכיר ןייז

 -נעמ יד ןענייז םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא רעבָא ,טקיטכערַאב ןייז טנָאקעג טָאה

 ,ןטסילַאיצָאס עשיסור ערעדנַא יד יװ רעמ ,ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא-סעקיוועש
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 יד ןופ גנוטערטסױרַא רעקידנעייטשרָאפ רעד וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ

 "עג טשינ ךיוא ייז ןבָאה ,טיירגעגוצ ןיײלַא קידנעייז טשינ .סעקיװעשלָאב

 יד טָאה ,דנַאטשרעדיװ םעניילק ַא קידנפערטנָא .ןסַאמ יד ןטיירגוצ טנעק
 ,(** ?סעקיװעשלָאב יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ךיז קידהענכה עיכיטס

 יד ןופ טייקטיירגעגוצ-טשינ רעד ןגעוו טגָאזעג ָאד טָאה ןָאסנָארַא סָאװ

 ערעדנַא ךָאנ ףיוא ןרעטיירבסיוא טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,ןטסילַאיצַאס עשיסור

 יז ןבָאה ןעמַאנסיוא עסיוועג ץוחַא .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עסיורג

 יד ןגעו ןוא הנכס רעקידנעגנירד רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ ןייק טַאהעג טשינ
 ןופ טייהרעמ עסיורג יד זַא .םישזער ןשיטסיװעשלָאב ַא ןופ ןצנעװקעסנָאק

 ,רעבָאה-טכַאמ עיינ יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג טשינ זיא גנורעקלעפַאב רעד
 ,(עטנַאוטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ ןלַאװ יד ןזיוװַאב דלַאב ןבָאה

 לא 6

 זיא עטנַאוטיטסנָאק רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ,טכַאמ רעד ייב ןעוועג ןיוש ןענייז סעקיװעשלָאב יד ןעוו ןרָאװעג טריפעג

 יז זַא ,רעלייוו לָאצ עסיורג ַא טקריװַאב טָאה טקַאפ רעקיזָאד רעד םגה ןוא
 ךָאד ךיז טָאה -- גנוריגער רעיינ רעד רַאפ -- רעגיז יד רַאפ ןעמיטש ןלָאז
 וצ קלָאפ ןופ טכער יד טריּפרוזוא קיטכעמנגייא ןבָאה סָאװ ,יד זַא ,טקעלּפטנַא

 ,טייהרעדנימ ַא ןענייז ,לרוג ןייז ןעמיטשַאב
 -ייז ןטַאטוּפעד 715 ןופ :ַאזַא ןעוועג זיא ןלַאװ יד ןופ טַאטלוזער רעד

 -עשנעמ 17 ,סעקיוועשלָאב 183 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס ןעוועג 412 ןענ

 יד ןופ 81 ,ןטסילַאיצָאס-סקלָאפ 2 ,ןטעדַאק 16 ,טסידנוב 1 ייז ןשיווצ ,סעקיוו

 ןעמיטש ענעבעגעגּפָא יד ןופ ,(י' ערעדנַא 4 ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 -ולָאװער-לַאיצַאס יד ,טנעצָארּפ 25 עּפַאנק ןעמוקַאב סעקיװעשלָאב יד ןבָאה

 סלַא ןרָאװעג טלייועג זיא סָאװ ,טסידנוב רעד .טייהרעמ ַא -- ןרענָאיצ
 -רָאפ -- עירול שריה ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןיא טַאטוּפעד

 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ןוא סעדָא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעציז

 רעמַאזניימעג רעד ףיוא ןרָאװעג טלייװעגסיוא זיא רע .דנוב ןופ טעטימָאק
 ןוא וועינישיק) עינרעבוג רעבַארַאסעב ןיא .ּפ.ַאיד.ס.ר ןוא דנוב ןופ עטסיל
 -עג רעד ןופ טרָא ןטשרע ןפיוא טרירוגיפ טָאה רע ואוו ,(טעטש ערעדנַא
 ,עטסיל רעמַאזניימ

 -רַאפ ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג דנוב רעד זיא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ לייט ַא יו
 -יפ ךיוא ןבָאה ןעלטעצ-לַאװ עמַאזניימעג יד ףיוא ,ײטרַאּפ רעד טימ טקינייא

 יירד ןיא ןעמַאנסיא ןעוועג ךָאד ןענייז'ס .דנוב ןופ רעייטשרָאפ טרירוג
 ואו -- רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןוא רעילָאדָאּפ ,רעוועיק ןיא -- סעינרעבוג
 יד ,עטסיל רעמַאזניימעג ַא ןגעוו ןקידנעטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה'מ

 עדייב ןופ סעיצַאגעלעד יד ,ןטַאדידנַאק יד ןופ ייר יד -- ןעוועג זיא הביס
 טכעלטנפערַאפ ןינע םעד ןגעוו ןבָאה עינרעבוג רעוועיק ןיא סעיצַאזינַאגרָא
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 סעיצַאגעלעד עדייב ןופ גנוטַארַאב ידע :גנורעלקרעד עקידתופתושב יד
 ןופ טַאטלוזער ַא זיא (ןעמוקכרודַא ןענעק טשינ ןופ) טקַאפ רעד טָא זַא ,טלַאה
 -לַאיצָאס עשידנעלסור יד סָאװ ,םעד ןופ ךיוא ןוא ןעגנוגנידַאב עקילעפוצ

 ערעדנוזַאב יד ןוא טריזינַאגרָא גונעג טשינ ךָאנ זיא ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד
 יז ןַא ,ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ ױזַא טשינ ךָאנ ןענייז ײטרַאּפ רעד ןופ ןלייט
 -טייהנייא ןַא ןופ ןעמַאר יד ןיא םיכוסכיס עקיטרַא ערעייז ןכיילגסיוא ןלָאז

 יד/ ..ןעגנוטכירנייא עלַארטנעצ טימ ײטרַאּפ רעטריזילַארטנעצ רעכעל

 רעוװעיק ןיא דנוב ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלַא טפור גנוטַארַאב
 ןלַאװ יד םורַא טעברַא רעד ייב ערעדנַא יד ענייא ןפלעהטימ עינרעבוג

 ,(=* ?קימעלָאּפ עדעי ךיז ןשיווצ ןדיימסיוא ןוא גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ֹוצ

 -ַאגעלעד עדייב טכעלטנפערַאפ ךיוא ןבָאה גנורעלקרעד עכעלנע ןַא

 .פ.א.ד.ם.ר יד ןבָאה עינרעבוג רעוועיק ןיא .עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןיא סעיצ
 לָאז עטסיל ןייא ןופ ןעמיטש יד זַא ,סעטסיל ערעייז ןדנוברַאפ דנוב רעד ןוא
 ,רעטייוצ רעד וצ ןבעגוצ ןענעק רעטעּפש ןעמ

 טשינ זיא ,ןטַאדידנַאק ענייז ןריפכרודַא ןענעק ןײלַא לָאז דנוב רעד זַא

 ןיילק קיסעמשינטלעהרַאפ ןעוועג ןדיי ןענייז ,סנטשרע ,לייוו ,ךעלגעמ ןעוועג
 טרעטילּפשעצ קרַאטש ןעוועג ןענייז ןעמיטש עשידיי יד ,סנטייווצ ; לָאצ ןיא

 טנעקעג רע טלָאװ גלָאפרעד ףיוא ןטכיזסיוא .סעטסיל ענעדישרַאפ ףיוא

 טלָאװ (סעקיוועשנעמ) .ּפיא.ד.ס.ר רעד ןופ סעטסיל יד ףיוא ןעוו ,זיולב ןבָאה

 רעבָא ןענייז סעקיוועשנעמ יד .ןעמיטש טנעצָארּפ ןסיורג ַא ןבעגעגּפָא ןעמ
 -טע זַא ,טכַאמעג ךעלגעממוא טָאה סָאד ןוא טכעלש רָאג סױרַא ןלַאװ יד ןופ
 .ןרעוו טלייוועג לָאז ןטַאדידנַאק עשידנוב יד ןופ עכעל

 -עג טָאה םעד ןגעו ?טכעלש סױרַא סעקיוועשנעמ יד ןענייז טָאװרַאפ
 ידע :שַאירַאכַאז הדוהי ףסוי (עינרעבוג רעווָאגינרעשט) יצנילק ןופ ןבירש
 ןעמוקַאב טָאה לטעצ רעזנוא ,ןעמיטש 1,600 ןעמוקַאב ןבָאה סעקיװעשלָאב

 "רעד ַא טַאהעג ןבָאה רימ זַא ,סיוא טמוק קוק ןטשרע ןפיוא .ןעמיטש 0
 לייוו ,לַאפכרוד ַא ײטרַאּפ רעשיסור רעד רַאפ סָאד זיא ןתמא ןיא רָאנ ,גלָאפ
 .ד .ס עשיסור יד ןוא רעטעברַא עשיסור טנזיוט 8 ךיז ןעניפעג זנוא ייב

 רעבָא ןבָאה םירבח עשיסור יד ,רעדילגטימ 1,000 זיב טלייצ עיצַאזינַאגרָא
 "רַאפ זומ סע .עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ןָאטעג טשינרָאג

 ,רעדילגטימ 1,000 טלייצ סָאװ ,עיצזינַאגרָא עקרַאטש ַאזַא זַא ,ןרעוו טנכייצ
 רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טריפעגכרוד טשינ גנולמַאזרַאפ ןייא ןייק טָאה
 ןבָאה רימ סָאװ ,ווָאניסונ 'ח ןופ עיצקעל יד טשינ ןעוו ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ

 ערעזנוא ןופ ןעגנוטערטסױרַא עקינייא ךָאנ ןוא ןלַאוװ יד רַאפ טנדרָאעגנייא
 רעד זיב ,לטעצ רעזנוא ןופ טסואוועג טשינרָאג םירבח יד ןטלָאװ ,םירבח
 ףיוא טשינ -- רוטַארעטיל רעייז טקרעמַאב טשינ ןעמ טָאה טונימ רעטצעל
 ךס ַא סָאװ ךיז טרעלקרעד םעד טימ ןוא .טָאטש ןיא טשינ ןוא ןקירבַאפ יד
 יד רַאפ ,9 רעמונ לטעצ ןרַאפ טמיטשעג ןבָאה רעדילגטימ-יײטרַאּפ ערעייז ןופ
 ,(** "סעקיװעשלָאב
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 ייטש לָאצ עסיורג רעייז ןעמוקַאב סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ןענַאונופ

 שטיװָאמַארבַא .ר ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא ןופ זיולב אקווד טשינ ? ןעמ

 ,רעקסבעטיוו יד טָא זַא ,ןייז ךעליירג ןָאק סע; :םעד ןגעוו ןבירשעג טָאה

 טמיטשעג ןטלָאװ סעכָאלעמלַאב ןוא סרעמערק עשידיי רעקסניווד ,רעקצָאלָאּפ

 -טכַא עכלעוו ןיא זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןטלָאװ ייז ביוא ,שרעדנַא ןצנַאג ןיא

 יד יז ייב ןעמענוצ סעקיוװעשלָאב עקיבלעז יד טָא ןלעװ םורַא םישדח ןיינ

 עשידיי יד ןלעװ ןוא ,עטסנעלק יד וליּפַא ,ךעלטַאטשרַאװ יד ןוא ךעלמערק

 ןעמ עכלעוו ,'סעקושזרוב' ןוא ןטנַאלוקעּפס רַאפ ןרעלקרעד רעלדנעהניילק

 יד ןיא רעבָא .רָארעט ןופ ןעלטימ עטסגנערטש יד טימ ןגלָאפרַאפ ףרַאד

 םעד ןגעװ ךָאנ ןעמ טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ ןכָאװ עטשרע

 ןיא ןוא .טלעטשעגרָאפ טשינ סָאד ךיז טָאה רענייק ןוא .טכַארטעג טשינ

 ,הנוגייצרעביא יד טפַארק רעצנַאג רעד טימ טקריװעג טָאה םישדח ענעי

 רעד וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןענייז סעקיװעשלָאב יד זַא

 ."המחלמ

 יז -- רעטעברַא יד טימ ןוא םירעיוּפ יד טימ ןעוועג ךיוא זיא יױזַא

 ..."זָאנ רעייז ןופ רעטייוג ןעזעג טשינ ןבָאה

 עינרעבוג רעדעי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז טעטש עשידיי יד,

 ,קסבעטיוו ,אפוג טעטש יד ןיא ןוא .ןעמיטש עשירעוּפ יד ןופ םי םעד ןיא

 -לארשייללכ יד ןגעק טייז ןייא ןופ ןפמעק וצ טַאהעג רימ ןבָאה ,לעמָאה

 ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,סעקיװעשלָאב יד ןגעק טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןדיי

 רעשידיי רעד .רעגריבניילק עשידיי לַײט ןסיורג ַא ןופ גנוציטשרעטנוא יד

 ןעװעג ,עגַארפ-םולש רעד בילוצ ,טנעמָאמ םענעי ןיא זיא רעגריבניילק

 -עברַא עשיטסילַאיצָאס עטריזינַאגרָא עשידיי יד ןופ 'רערענָאיצולָאװער'

 ,(* "רעט

 ױסַאמ עסיורג טריפעגכרוד טעטש ליפ ןיא דנוב רעד טָאה ןלַאװ יד ךָאנ

 .עטנַאוטיטסנָאק רעד טכַאמ עצנַאג יד :גנוזָאל רעד רעטנוא סעיצַאטסעפינַאמ

 .עטנַאוטיטסנָאק יד ןענעפע ןופ גָאט רעשירָאטסיה רעד ןעמוקעג זיא'ס

 עטשרע יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .גָאטיײב 4 ,1918 רַאונַאי 18 םעד סע זיא ןעוועג

 "רַאפ טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ גנוציז --- עקיצנייא ןוא --

 יד .קלָאפ םענערעוואוס ןעיירפ ןופ ןליוו ןוא סעיצַאריּפסַא יד טרעּפרעק

 תוחול יד ןיא טצירקעגנייא טָאה ,טרעיודעג טָאה גנוציז יד סָאװ ,טייצ עצרוק

 ןעלטיּפַאק עטסשיגַארט עמַאס יד ןופ סנייא עטכישעג-טלעוו רעד ןופ

 רעד ןופ :רעציזרָאפ ןופ טמַא ןפיוא ןטַאדידנַאק ייווצ ןעוועג ןענייז'ס

 -רעשט רָאטקיװ ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד ןופ רעריפ רעד --- טייהרעמ

 טַאדידנַאקגעק ןייק טלעטשעגסױרַא טשינ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ;װָאנ

 -- ףתוש ןרעכַאװש ליפ ןוא ןרעגניי רעייז ןופ רָאנ ,ןעייר ענעגייא יד ןופ

 -יריּפס ַאירַאמ :הנווכ ַא טימ ןָאטעג סע ןבָאה ייז .ַאװָאנָאדיריּפס ַאירַאמ

 .ןירעריטרַאמ ןוא ןירענָאיצולָאװער ַא יו ,םש ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ַאװָאנָאד

 ןטַאטוּפעד עשי-.ר .ס ךָאנ ןעמיטש ןלעוװ ריא רַאפ זַא ,טנכערעג ןבָאה ייז
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 קָאלב ַא ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ,ר .ס עקניל קילטנעצ עכעלטע יד ץוחַא

 ,ןעמיטש 244 טימ ןרָאװעג טלייוועג זיא ווָאנרעשט .סעקיװעשלָאב יד טימ

 ןטַאטוּפעד עלַא טשינ) ןעמיטש 153 ןעמוקַאב טָאה טַאדידנַאק-ןגעק רעד
 ןעמוקעג ןענייז לכה-ךס -- גנוציז רעטשרע רעד וצ ןעמוק וצ ןזיװַאב ןבָאה
 -גיײרַא טשינ ךַאװ עטנפָאװַאב יד טָאה ןטַאטוּפעד עשיטעדַאק יד ,400 רעביא
 ,(טזָאלעג

 ,גבונדרָא-גָאט יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 146 ןגעק ןעמיטש 273 טימ
 ןוא סעקיוװעשלָאב יד ,ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד סָאװ

 ןעמ טָאה שינעלייא סיורג ןיא .גנוציז יד טזָאלרַאפ ןבָאה .ר .ס עקניל יד

 ןגעוו ,םירעיוּפ יד ןשיװצ דרע יד ןלייטעצ ןגעו ץעזעג םעד טמיטשעגּפָא
 -ַאיצַאס עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןפור ןוא תוכולמ-ברעמ יד וצ גנודנעוו ַא) םולש
 -דנַאהרעטנוא-םולש ןריפ וצ עיצַאגעלעד ַא ןלייווסיוא ,(ץנערעפנָאק עשיטסיל

 ןוא דנַאלסור ןיא גנונדרָא-הכולמ עשיטַארקָאמעד ַא ןלעטשנייא ןגעוו ,ןעגנול

 .ערעדנַא

 גָאטרַאפ 4 .גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד טרעיודעג טָאה העש 12 לכהיךס
 ןוא ,ָאקנעביד .ּפ קיוװעשלָאב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןזָארטַאמ ןענייז
 -עצ ןוא לָאז ןיא ןײרַא ,גנוריפנָא רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ לעפַאב ַא טיול
 ןזָארטַאמ יד .דנַאלסור ןיא רעקלעפ יד ןופ גנוטערטרַאפ עטסכעה יד ןבירט

 טכַאנ ַא טימ . , .ןֿפָאלש ןייג ןליוו ןוא גונעג ןיוש ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה
 טעגרהרעד ןוא לָאטיּפש ַא ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןזָארטַאמ ןבָאה רעטעּפש
 ןטעדַאק יד ןופ רעריפ יד -- גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ ןטַאטוּפעד 2
 ,ועירַאגניש .א .רד ןוא ןיקשַאקָאק .ּפ רָאסעפָארּפ

 ןרָאװעג טקידנערַאפ ןיא קיטולב ןוא טלַאװגב ,שיניצ ןוא וויטימירּפ
 רעטכערעג ןוא רעיינ ַא רַאפ רעפמעק תורוד ןופ גנובערטש ַא ,גנונפָאה ַא
 ,גנונדרָא

5 
 לא א

 שיטקַאפ דנוב ןיא ןענייז שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד זיב
 -ריטַאנ ןעוועג רעבירעד זיא'ס .םזיוועשלָאב ןופ רעגנעהנָא ןייק ןעוועג טשינ
 -טלַאװג ןשהכולמ םעד טלייטרוארַאפ טָאה גנוגעװַאב עשידנוב יד סָאװ ,ךעל
 -סױרַא סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה םוטעמוא טעמכ .סעקיװעשלָאב יד ןופ טקַא
 ףרַאד'מ סָאװ טרעלקרעד ןוא שינערעקרעביא רעד ןגעוו גנוניימ רעייז טגָאזעג
 ,ןָאט רעטייוו

 ַא טימ טָאה קסנימ ןיא רעדילגטימ-יײטרַאּפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ יד
 :עיצולָאזער עקיזָאד יד ןעמונעגנָא טייהרעמ רעסיורג

 ןבעגרעביא זַא ,גנוגייצרעביא רעזנוא טציא ךיוא זיא ,רעירפ "וו .}
 ןופ ןוא ןטַאדלָאס יד ןופ רוטַאטקיד יד ןפַאשַאב טסייה ןטַאר יד טכַאמ יד
 ,ןטפערק ענעגייא יד ןצַאשרעביא טסייה סָאד .טַאירַאטעלָארּפ ןופ לייט ַא
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 גנוקריוו יד ןרעסערגרַאפ ,עיצולָאװער רעד ןופ דוסי םעד ןרעלעמשרַאפ

 -ירעד .הלּפמ ַא וצ עיצולָאװער יד ןעגנערב ןוא עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןופ

 רַאפ רַאפעג עטסערג יד דַארגָארטעּפ ןיא ןשינעעשעג עטצעל יד ןענייז רעב
 טימ ןריזירַאדילָאס טשינ לַאפ ןייק ןיא ךיז ןענעק רימ ןוא עיצולָאװער רעד

 ,סעקיוװעשלָאב יד וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא טכַאמ יד זַא ,טקַאפ םעד

 טכַאמעג שינערעקרעביא יד זיא קסנימ ןיא ָאד זַא ,ןריטַאטסנָאק רימ 2
 ,סעקיװעשלָאב יד ךרוד רָאנ ,טַאר ןצנַאג םעד ךרוד טשינ וליפַא ןרָאװעג
 טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןענעק רימ .טַאר ןופ םוידיזערּפ ןיא ןענייז עכלעוו
 לייט ןקידרעטייוו ןיא ,?ןקיטכערַאב יז ןוא שינערעקרעביא רעד וצ ןייטשוצ
 טציטש סָאװ ,טכַאמ רעשיטַארקָאמעד ַא, רַאפ סױרַא ךיז עיצולָאזער יד טגָאז
 רעטסטיירב רעד ףיוא -- ןסָאמ-סקלָאפ יד ןופ ןטכיש עטסטיירב יד ףיוא ךיז
 -- קיטקַאט רעייז ייב ןביילב ןלעװ סעקיװעשלָאב יד ביוא , .,.?עיטַארקַאמעד

 ןלופ ןיא ןטעברַא לָאז רעכלעוו ,טַאר םעד טכַאמ עצנַאג יד ןבעגוצרעביא

 -ָארטעּפ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג טציא זיא סָאװ ,גנוריגער רעד טימ םכסה
 -ריפסיוא םעד ןופ ןוא טַאר םנופ ןטערטסױרַא דנוב רעד ףרַאד -- דַארג
 .(=+ ?טעטימָאק

 טָאה ןצנערעפנָאק-טנגעג ןוא ענָאיַאר ,ןעגנוטַארַאב לָאצ ַא ףיוא ךיוא
 ןיא קסנימ ןיא .עגַאל רענעפַאשעג-יינ רעד וצ גנולעטש ַא ןעמונרַאפ ןעמ

 ָארויב םייב גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ רעבמעווָאנ 22720 ןופ געט יד ןיא
 : .ק .צ ןופ רעדילגטימ 5 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה'ס ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ

 ,יקסירעמעשט .א ,סעפַאר .מ ,ןיקמורפ רתסא ,קַאוטיל .א ,ןייטשנייוו .א
 יו ,ברעמ-םורד ןוא ברעמ-ןופצ ןיא ןטעטימָאק-טנגעג יד ןופ רעטערטרַאפ
 ,סעדָא ,קסיורבָאב ,לעמָאה ,קסבעטיוו ,קסנימ :טעטש עקיזָאד יד ןופ ךיוא
 ,קסנעלָאמס ,ווַאלסָאנירעטַאקעי

 ,ןעמונעגנָא טָאה גנוטַארַאב יד סָאװ ,עיצולָאזער רעשיטילָאּפ רעד ןיא

 עשיטסיװעשלָאב יד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןזיוועגנָא םדוק ןרעוו

 :ריפסיוא םעד וצ טמוק עיצולָאזער יד .גלָאפרעד ריא ןוא שינערעקרעביא
 םעד ףיוא ףױרַא טגייל עיצולָאװער רעדנעלסור רעד ןופ עגַאל עשיטירק יד;
 :ןבַאגפיױא יד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ לייט ןשיטסיסקרַאמ ךעלקריוו

 -לַאיצָאס רעד םורַא סַאלק-רעטעברַא םנופ ןטפערק יד ןריזיליבָאמ וצ 1

 ןוא ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא יד ןגעק קידנפמעק ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 עכלעוו ,ןבַאגפיוא עכלעזַא טַאירַאטעלַארּפ םעד ןעגניווצפיורַא םעד ןגעק

 ןַא ןקריו .22 .."ןרעו םיוקמ טשינ עכָאּפע רעקיטציא רעד ןיא ןענעק
 ,ןטפערק עשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער עלַא ןופ עיצילַאָאק ַא ןדליב ךיז לָאז'ס

 -ערירטנַאק יד ןופ עיצילַאָאק רעד ןגעק ףמַאק ןיא חוכב ןיילַא זיא שכלעוו

 -ַאמעד רעד ןופ ןבַאגפיוא-טנורג יד ןכעלקריוורַאפ ןטפערק ערענָאיצולָאװ
 ןטעטימָאק-דרע יד וצ דרע יד ןבעגרעביא ,םולש ןגיילרָאפ ףכית :עיטַארק
 ןיא ןפַאשַאב .3 .גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד ןפורפיונוצ טייצ רעד וצ ןוא
 ,טכַאמ -הבולמ רערענָאיצולַאװער רעד ןופ ןַאגרָא ןטעטירָאטױא ןַא רטנעצ
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 עגונב סעיסערּפער ןָא גירק-רעגריב םעד ןרידיווקיל וצ קיאעפ ןייז לָאז סָאװ
 רעד ןופ סיזירק רעד; ..?עיטַארקָאמעד רעד ןופ םידדצ עקידנפמעק יד
 -עד-ךעלטייהנייא ןַא ןדליב ךרוד ןרעװ טזיילעג ףרַאד טכַאמ רעלַארטנעצ
 טשינ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ לײטנָא ןטימ גנוריגער עשיטַארקָאמ
 -לָאב -יד ןמזלכ; :ףוסל , . . ?סעקיװעשלָאב יד קידנסילשסיוא
 ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלעװ ,טכַאמ רעד ייב ןעײטש סָאװ ,סעקיועש
 רערענַאיצולָאװער רעד ןופ ליײט ןקירעביא םעד טימ ךַאמּפָא ןַא
 רעזנוא זיא ,טכַאמ רעד ייב ןטלַאה ךיז טרַאּפשעגניײא ןלעוװ ןוא עיטַארקָאמעד
 רעד םורַא עיטַארקַאמעד ערענָאיצולָאװער עצנַאג יד ןרירטנעצנָאק עבַאגפיוא
 -וצרָאפ ידּכ ,יז ןרילָאזיא ןוא טכַאמ עקיזָאד יד ןענעקרענָא-טשינ ןופ עיידיא
 -ַאווער רעצנַאג רעד וצ טכַאמ רעד ןופ גנַאגרעביא םעד ןוא לַאפ ריא ןטיירג
 ,(= ?ץיטַארקָאמעד רערענָאיצול

 טָאה ,רעבמעצעד 272 םעד ,ועליהָאמ ןיא ץנערעפנָאק עלַאינרעבוג יד
 -לָאב םעד ןגעק ףרַאש, טגָאזעגסױרַא ךיז עיצולָאזער רעשיטילָאּפ רעד ןיא
 ןופ ןטסערַא יד ןגעק ,עסערּפ רעד ףיוא תופידר יד ןגעק ,רָארעט ןשיטסיוועש
 ?שטנַאוטיטסנָאק רעד ןופ ןטַאטוּפעד ןוא רעוט-יײטרַאּפ

 רעד טָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד וצ עמַארגעלעט-רַאלוקריצ ַא ןיא
 -ריפ ַא ךָאנש :ןעװעג עידומ דנַאלסור-םורד ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-טנגעג
 .רעטילימ םנופ ןעגנוליײטּפָא עשירעטילימ ןשיוװצ ףמַאק ןקיטולב ןקיגָאט
 -רעביא טכַאמ עצנַאג יד זיא סעקיװעשלָאב ןוא ןקַאזָאק ,רעניַארקוא ,בַאטש
 ןיא) ?עדַאר רעלַארטנעצ רעד ןופ טַאירַאטערקעס-לַארענעג םוצ ןעגנַאגעג
 רעד ןופ ךיז ןצענערגוצּפָא ןפוא ןטספרַאש ןפיוא קיטיינ זיא'ס; .(ועיק
 עלַארטנעצ יד .רעטױע יד ףיוא ןוא רטנעצ ןיא רוטַאטקיד רעשיטסיוװעשלָאב
 רעייטשרָאפ ןופ עשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער ַא ןייז ףרַאד טכַאמ-הכולמ
 יָאדורט יד זיב סעקיװעשלָאב יד ןופ -- ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ
 ןיא .עיזַאושזרוב-סיורג רעד ןוא ןטעדַאק יד סימ שיצילַאָאק םוש ןָא סעקיוו
 ןופ טַאירַאטערקעס-לַארעגעג םנופ טכַאמ יד ןציטש ןעמ ףרַאד עניַארקוא
 ןבלעז םעד ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,עדַאר רעניַארקוא רעלַארטנעצ רעד
 -הכולמ רעלַארטנעצ רעד ךרוד ןרעוװ וצ טנעקרענָא ןכוז טעוװ ןוא ּפיצנירּפ
 ,(=* "ןריזינַאגרָא ךיז טעװ עטצעל יד רָאנ יװ ,טכַאמ

 -יַארקוא יד טרימַאלקָארּפ עדַאר עניילק יד טָאה רעבמעווָאנ ןט20 םעד
 זַא ,םעד ןגעק ןעוועג ןענייז ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד .קילבוּפער עשינ
 -סורלַא יד זיב ןטרַאװ לָאז'מ זַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז .ןָאט סע לָאז עדַאר יד
 ענַארפ רעד ןגעװ ןלעװ ןעגנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעניַארקוא ןוא רעדנעל
 ןטרַאװ וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טייהרעמ עשיניַארקוא יד ,סולשַאב ַא ןעמעננָא
 ;לַאסרעווינוא רעד .ןבעגעגכָאנ ןבָאה ןטייהרעדנימ יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןוא
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,קילבוּפער רעניַארקוא יד טרימַאלקַארּפ טָאה סָאװ
 ,ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 5 ןוא ןעמיטש 42 טימ

 .ועיראטָאלַאז .א גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא טָאה דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא
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 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ ַא סלַאק :טנָאזעג רע טָאה ןועדנַא ןשיווצ
 עשידיי יד רַאפ ןעוועג טלָאוװ'ס ּפַאלק ַא רַאפ סָאװ קידנעטש 'דנוב' רעד טליפ
 ןסייה טלָאװ סָאד .עיטַארקָאמעד רעדנעלסור רעד ןופ גנוטלַאּפשעצ יד ןסַאמ

 רע ."דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ םזינַאגרָא-סקלָאפ ןקידעבעל םעד ןסיירעצ
 ןעגנערב טזומעג טָאה ןשינעעשעג יד ןופ גנולקיװטנַא יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה
 -ינוא ןטיול, ,לַאסרעווינוא םעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע ןוא םעד וצ

 ,קילבוּפער רעדנעלסור רעד ןופ לייט ַא קילבופער עיינ יד זיא לַאסרעװ

 ---ןַאגרָא-ריפסיוא םענעגייא ןַא ןוא טנעמַאלרַאּפ םענעגייא ןַא טָאה סָאװ לייט ַא
 -סױרַא עדַאר עלַארטנעצ יד טעװ טציא; ...?טַאירַאטערקעס-לַארעגעג םעד
 רעדנעלסור רעלַארטנעצ רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא) "קידנעטשבלעז ןצעזעג ןבעג
 ,(ןפרַאוװּפָא רעדָא ןקיטעטשַאב ןצעזעג יד טנעקעג רעירפ טָאה סָאװ ,גנוריגער
 טשינ ןעייג סָאװ ,םינינע עשהכולמ -ןײמעגלַא ןרָאװעג טקרעמעגנָא ןענייז'ס

 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד .עדַאר רעד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא ןיירַא
 -ָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןענעקרענָא ךרוד ןרָאװעג טנרָאװַאב ןענייז ןטייהרעדנימ
 ,(=+ ןסור ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי רַאפ עימָאנָאטױא עלַאנ

 טעטימָאק-טנגעג םייב זיא רעבמעווָאנ שדוח ןופ געט עטצעל יד ןיא
 -גוב ןופ רעייטשרָאפ ןופ לײטנָא ןטימ גנוטַארַאב עקיגָאט-5 ַא ןעמוקעגרָאפ
 עטקילײטַאב 22 ןעוועג ןענייז'ס .דנַאלסור-םורד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 -געזייא יֵאסיא ןטערטרַאפ טָאה דנוב ןופ .ק .צ םעד .סעינרעבוג עלַא ןופ
 ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 4 ןגעק ןעמיטש 18 טימ .טַאטש

 ןעמיטש טזומעג טָאה עדַאר רעד ןיא עיצקַארפ עשידנוב יד זַא ,טגָאז סָאװ
 ענעטלַאהעגּפָא 2 ןוא ןגעק 4 ,רַאפ ןעמיטש 16 טימ .לַאסרעווינוא ןרַאּפ
 -עג ןבָאה רעייטשרָאפ עשידנוב יד זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 םגה .טַאירַאטערקעס-לַארענעג ןשיניארקוא ןיא רעטייוו ןביילברַאפ טפרַאד
 ךָאד יז טָאה ,לַאסרעוװוינוא ןופ ןדָאב ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה גנוטַארַאב יד
 סע סָאװ ןורסח סלַא ןזיוװועגנָא טָאה יז ,ןשינערָאװַאב עסיוועג טקירדעגסיוא
 -עגלַא רעד ןופ טייקכעלטייהנייא רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו םיא ןיא טלעפ
 -ַאב סָאד ןרָאװעג טריקיטירק זיא'ס ןוא קילבוּפער רעדנעלסור רעניימ
 -רָא יד ןגערפנָא רעירפ ןָא עניַארקוא ןופ ןצענערג יד סיורָאפ ןופ ןעמיטש
 ןענייז עדַאר רעד ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעד רַאפ .גנורעקלעפַאב עקיט
 ןגעק -- םזיטַארַאּפעס ןגעק ןפמעק וצ ןבַאגפיוא יד ןרָאװעג טקרעמעגנָא
 -כיילג רַאפ ,רעקלעפ ערעדנַא ןריזיניַארקוא ןגעק .,דנַאלסור ןופ ךיז ןסיײרּפָא

 רעטקַארַאכ ןשיטַארקַאמעד ןרַאפ ,ןכַארּפש ערעדנא יד ןופ גנוקיטכערַאב
 -עסיטנַא ןגעק ןטערטסױרַא ,ןענַאגרָא-גנוטלַאװרַאפטסבלעז עקיטרָא יד ןופ
 ,ןרָאװעג טקרעמעגנָא ךיוא זיא'ס .עיצַאטיגַא רעשיטימעסיטנַא ןוא םזיטימ
 עלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ יד ןכעלקריוורַאפ וצ ןטערטוצ ףכית ףרַאד'מ זַא

 ,עימָאנָאטיױא

 ינַאגרָא ןגעוו עיצולָאזעד ַא ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה גנוטַארַאב יד
 -לוק ץוחַא ,םינינע ערעדנַא .עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ יד ןריז
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 -ציא רעד ייב, ,קילייוטייצ .תושר ריא ןיא ןײגנײרַא טשינ ןלָאז ,עלערוט

 טשינ זיא ,ףמַאק-רעגריב ןוא גנורעדורעצ רעלַאיצַאס רערעיוהעגמוא רעקיט

 סלַא ךָאנ ןריטסיזקע סָאװ ,ןטלַאטשנַא עשידיי עלַא יד זַא ,קיסעמקעווצ

 ןײגרעבירַא ןצנַאגניא ףכית ןלָאז ןבעל-ָאטעג ןוא םישזער ןטלַא ןופ השורי

 -עגסיוא ָאד ןזומ סע .,גנוטלַאװרַאפ-הכולמ רענײמעגלַא רעד ןופ תושר ןיא

 = "ןעמ'רָאפ-גנַאגרעביא עטמיטשַאב ןרעוו טעברַא

 -עקרעביאי-הכולמ רעשיטסיװעשלַאב רעד ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא

 -קיצניא רעד; :טרעלקרעד דנַאלסור-םורד ןופ גנוטַארַאב יד טָאה שינער

 ןפאש וצ ןיא עיכרַאנַא ןוא טײקיזָאלטכַאמ רעד ןופ גנַאגסיוא רעכעלגעמ

 סעקיװעשלָאב יד זיב סעקיווָאדורט יד ןופ טכַאמ עשיטסילַאיצָאס-ןײמעגלַא ןַא

 -ָאטיױא עסיורג ןופ רעטערטרַאפ ןופ לייטנָא ןטקעריד ַא טימ ,ןסָאלשעגנייא

 יֹּפֶא ףכית ךיז ןלָאז סעקיװעשלָאב יד זַא ,יאנתב ,ןטנגעג רעדנעלסור עמָאנ

 -ַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד יד טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןכעלקריוורַאפ וצ ןגָאז

 טכַאמ רעד ןגעװ ענַארפ רעד ןופ גנומיטשַאב עקיטליגדנע יד, ,..?טַאיר

 -ַאב וצ עבָארּפ עדעיק .."גנולמַאזראפ-גנודנירג רעד ךעלסילשסיוא טרעהעג

 ףיוא לַאפנָא ןַא זיא גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןופ טייקיטכעמלופ יד ןצענערג

 טפמעקַאב ףרַאד ןוא עיצולָאװער רעד ןופ גנורעבָארעד רעטסכעלטנירג רעד

 "ןעלטימ עטסשיגרענע יד טימ ןרעוו
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 רנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטכַא רעד 8

 ףיא טמיטשַאב ןעװעג ןיא רָאפנעמַאװצ ןטכַא ןופ ןימרעט רעד
 ענעדישרַאפ בילוצ רעבָא ,(רעבָאטקָא שדוח ןיא) עטַאד רעקידרעירפ ַא
 רעטנוא ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא רע ןוא ןגײלּפָא טזומעג םיא ןעמ טָאה תוביס
 רעבמעצעד 21 םעד ןרָאװעג טנפעעג זיא רע .םישזער ןשיטסיװעשלָאב םעדז
 ןיא סייררעביא ןבילוצ .,טייצ ךָאװ ַא טרעיודעג ןוא דַארגָארטעּפ ןיא 7
 ךס ַא ןבָאה ןעגנורעטש ערעדנַא ןוא גירק-רעגריב ןופ ביײהנָא ,רעקרַאפ-ןַאב

 -עי ,רענילָאװ ןופ .ןטַאגעלעד ערעיײז ןקיש טנעקעג טשינ סעיצַאזינַאגרָא

 זיולב ןעמוק וצ ןזיוװַאב ןבָאה סעינרעבוג רעװָאקרַאכ ןוא רעװַאלסָאנירעטַאק
 יז ןופ ,ןטַאגעלעד טרעדנוה רעביא ןעמוקעג ןענייז ללכב .,ןטַאגעלעד 4

 רעדילגטימ טנזױט 40 בורק יד ןופ ,76 טכער-גנומיטשַאב טַאהעג ןבָאה
 ,טנזיוט 20 ךרעב ןטערטרַאפ ייז ןבָאה

 ןטַאגעלעד יד רַאפ טמיטשעג ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ לָאצ רעד טיול

 ,(1,050) קסנימ ,(1,060) קסיורבָאב :רעטרע עטשרע יד ףיוא ןעוועג ןענייז
 עװקסָאמ ,(900) לעמָאה ,(908) וועיק ,(960) ווַאלסָאנירעטַאקעי ,(1,000) סעדָא
 רעוװועליהָאמ רעד :טלייצעג ןבָאה ןענָאיַאר יד ןופ ,(790) קסבעטיוו ,(802)
 טָאטש רעד ץוחַא) רעקסבעטיוו ,(670) רעקצעלק ,(700) בעילָאדָאּפ ,(2,846)

 רעירפ ןענייז'ס ואוו ,םוחת םענעזעוועג םעד ץוחמ רעטרע ייר ַא ןיא ,0
 עקידנטיײדַאב ַא ןעוועג ךיוא טציא זיא ,רעטעברַא עשידיי ןייק ןעוועג טשינ
 קסניביר ,204 --- דָארָאגוװָאנ-ינשזינ ,2023 -- שזעינָארָאװ : רעדילגטימ לָאצ

 -ַאי ןיא ךיוא ;256 --- ןַאזַאק ,2398 --- וָאטַארַאס ,165 --- ןיצירַאצ ,250 --
 .רעדילגטימ טרעדנוה עכעלטע וצ ןעוועג ןענייז אזנעּפ ןוא לוװַאלסָאר

 -געזיא ,.א :ןרָאװעג טלייוועג ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ ןיא

 ,ןיקמורפ רתסא ,ךילרע .ה ,שטיוװָאמַארּבַא .ר ,רעביל .מ ,ןייטשנייוו .א ,טַאטש
 ,םירבח 2 ךָאנ ןוא םימואת .י ,סעפַאר .מ

 -רַאֿפ רעירפ טייצ ַא טימ ךָאנ טָאה .ק .צ רעד סָאװ ,גנונדרָא-גָאט יד

 :ןטקנוּפ עקיזָאד יד ןעמונעגמורַא טָאה ,טכעלטנפע

 יד (א :דנַאלסור ןיא גנונדרָא-הכולמ רעד ןופ ןגַארפ-טנורג יד

 ןופ עיצַאזילַארטנעצעד (ג ;גנונדרָא עויטַארעדעפ (ב ; ןעמרָאפ-גנוריגער
 -ַאנ יד ןוא ןטייחרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד ןופ טכער יד (ד ;גנונזרָא-הכולמ

 ,הבולמ רעד ןופ עכריק יד ןלײטּפָא סָאד (ה ;עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצ

 רעד ןופ קיטקַאט יד ןוא םולש ןופ ןעגנוגנידַאב יד ,המחלמ יד 2

 ,עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנולעטשפיוא-רעדיוו יד 3
 .עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ קיטקַאט יד ןוא עגַאל עשיטילָאּפ יד 4
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 גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןיא עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד 5

 ,קיטקַאט ריא ןוא

 יגנובעגצעזעג רעלַאיצָאס ןופ ןגַארפ 6

 רעשידיי רעד ןופ גנוכעלקריוװרַאפ יד (א :ןבעל ןשידיי ןופ ןגַארפ .7

 יד (ג ;רָאפנעמַאװצ רעשידיי רעד (ב ;עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ

 "תבש (ה ;ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיי יד וצ ןעגנואיצַאב יד (ד ; עגַארפ-לוש

 .ור

 ..ף.ַאיד.ס.ר רעד ןיא ןגַארפ-עיצַאזינַאגרָא ,8

 ןוא סעמוד-טָאטש יד ןיא עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ טעברַא יד 9

 ,סעווטסמעז

 יד (א :גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגַארּפ עשיטקַארּפ 0

 יד (ג ;טעברַא-רוטלוק יד (ב ;גנוגעװַאב עוויטַארעּפָאָאק ןוא עלענָאיסעּפָארּפ

 ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןשיוװצ טייקיטעט

 :עסערּפ (ב ;דתװב ןופ יוב רעד (א :דנוב ןיא ןגַארפ-עיצַאזינַאגרָא ,1

 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ןופ ןלַאװ (ד ; ןצנַאניפ (ג

 :רָאטשרַאפ סָאװ-רָאנ יד ןייטשפיוא טימ טרעַאב ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 .א .ןילרעבע בייל ןוא ןיקטָאנ השמ ןאמרעט השמ רעוט עשידנוב ענעב

 עלעדנעמ םענעברָאטשרַאפ סָאװ רָאנ ןגעוו עדער ַא ןטלַאהעג טָאה קַאװטיל

 .םירפס-רכומ

 ,ןטכירַאב יד טעמדיוועג ןעוועג זיא גנוציז עטשרע יד

 .ןיטשנייו .א ןבעגענּפָא טָאה טעטימָאקילַארטנעצ ןופ טכירַאב םעד

 ןופ סייצ רעד רַאפ זיא .ק .צ ןופ עיניל עשיטילָאּפ יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע

 בילוצ ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ רטנעצ םייב יו ,עבלעז יד ןעוועג עיצולָאװער רעד

 טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא זיא תוביס ענעדישרַאפ

 עקיטרָא יד וצ רעבירַא ,,ק .צ ןופ ןעמוקעג רעירפ זיא סָאװ ,ֿגנוקריוװ ןוא

 -בלעז טריפעגכרוד ןבָאה ןטעטימָאק-טנגעג יד .סעיצַאזינַאגרָא-טנגעג ןוא

 רָאנ טָאה .ק .צ רעד .טעברַא רעשיטילָאּפ רעד ןופ לייט ןסיורג ַא קידנעטש

 טפַאשרעטערטרַאפ יד טריזינַאגרָא טָאה רע .ןעגנוזייונָא עניײמעגלַא ןבעגעג

 ,ןטַאר-ןטַאדלָאס ןוא-רעטעברַא ,.פ.א.ד.ס.ר ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ףיוא דנוב ןופ

 יק .צ רעד .א .א רָאפנעמַאזוצ ןשידיי ןופ ץנערעפנָאקרָאפ ,רעועל עשידיי

 .םינינע עלעוטקַא עקיטכיוו ייר ַא עגונב סעיצולָאזער טכעלטנפערַאפ טָאה

 רעט10 רעד ףיוא זיא סָאװ ,גנוריגער-עיצילַאָאק ַא ןיא לײטנָא םעד עגונב

 ןעגנוגנידַאב יד רעטעּפש ןבָאה ,וויטַאגענ ןרָאװעג טמיטשַאב ץנערעפנָאק

 ןופ עגַארפ רעד ןיא .ןטערטנײרַא ָאי ןלָאז ןטסילַאיצָאס יד זַא ,ןעוועג םרוג

 .ק .צ רעד .עיצולָאװע ןַא טכַאמעגכרוד דנוב רעד טָאה גנוריגער-עיצילַאָאק ַא

 םעד ףיוא ,דנַאטשפיוא ןשיטסיװעשלָאב ןכָאנ טרפב ,טלעטשעג ךיז טָאה

 יק .צ רעד .טכַאמ רעשיטַארקַאמעד רעכעלטייהנייא ןַא ןופ טקנוּפדנַאטש

 טגײלעגּפָא ןלָאז הליהק רעשידיי רעד וצ ןלַאװ יד זַא ,םעד רַאפ ןעוועג זיא

 ןעמיטשַאב ךעלטייד ןענָאק לָאז'מ ידכ ,ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ךָאנ זיב ןרעוו
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 עלַאיצָאס זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא טייטש רע .הליהק רעד ןופ ץנעטעּטמָאק יד
 עקיטרָא יד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד וצ ןרעהעג ןפרַאד ןעָארויב-סטעברַא ,ףליה
 ןַא ןרעוו ןוא עכעלטלעוו-ןייר ַא ןייז ףרַאד הליהק יד .ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז

 ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא

 דנוב רעד טָאה גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעקיטרָא רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןיא
 ,לָאר עסיורג ַא ייז ןליּפש םוטעמוא ןוא רעייטשרָאפ 500 ךרעב

 רתסא ןבעגעגּפָא טָאה טעטימָאק-טנגעג ןקידברעמ-ןופצ ןופ טכירַאב ַא
 סעיצַאזינַאגרָא 120 דנוב רעד טָאה ברעמ-ןופצ ןיא : טגָאזעג טָאה יז .ןיקמורפ
 דנוב רעד טָאה טנגעג רעד ןופ סעמוד-טָאטש יד ןיא ,רעדילגטימ 12,700 טימ
 וצ ;ןטמַא עכעלטרָאװטנַארַאפ יז ןעמענרַאפ םוטעמוא ןוא רעטערטרַאפ 0
 ךיז ןריזינַאגרָאס .קַאװטיל .א ךיוא טרעהעג רעקעוו ןופ עיצקַאדער רעד

 עפיט טזָאלעג טָאה דנוב-טנגוי רעד ,רעטעברַא רַאפ ןטעטיזרעווינוא-סקלָאפ

 טנַאנ ןעוועג זיא טעטימָאק ברעמ-ןופצ ןופ עיניל עשיטילָאּפ יד .ןעלצרָאװ
 ירַאפ ןטצעל ןפיוא טנכיײצעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,"םורטנעצ ןקניל; םעד וצ
 יד טנָאטַאב קידנעטש טָאה ןוא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייא
 ןַא רַאפ טריטיגַא טשינ טָאה ,םולש רַאפ ףמַאק ןויטקַא ןַא ןופ טייקיטיינ
 -ינַאגרָא ןוא טייקיאעפ-ףמַאק ,ןילּפיצסיד יד טקידייטרַאפ טָאה ,עוויסנעפָא
 ,עיצולָאװער רעד ןופ ןירעצישַאב יד ןייז ףרַאד סָאװ ,ײמרַא רעד ןופ טייקטריז

 -עגסיױרַא ךיז טעטימָאק רעד טָאה טירטסױרַא סווָאלינרָאק לַארענעג ךָאנ
 .סיױרג רעד ןופ רעייטשרָאפ ללכב ןוא ןטעדַאק יד ןופ לייטנָא ןגעק טגָאז

 רעשיטַארקָאמעד רעכעלטייהנייא ןַא רַאפ ןוא גנוריגער רעד ןיא עיזַאושזרוב
 סעיצַאזינַאגרָא יד ןענייז שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ ,טכַאמ
 ןזָאלרעד וצ טשינ ןפורעג ןבָאה ייז .םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש דנוב ןופ
 ןלייט ענעדישרַאפ ןשיווצ ןסיוטשנעמַאזוצ עטנּפָאװַאב וצ ,גירק-רעגריב ַא וצ
 -רַאפ ַא ןופ קנַאדעג םעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה ייז ,עיטַארקָאמעד רעד ןופ
 יד ךָאנ טשינ ןעייג ןסַאמ עשידיי יד .טכַאמ רעשיטסילַאיצַאס רעטקינייא
 ברעמ-ןופצ ןיא זַא ,ןגָאז ןוא הדומ ןיילַא סע ןענייז עטצעל יד ,סעקיװעשלָאב

 ,ןטַאדלָאס ףיוא זיולב ךיז ייז ןציטש

 טסעפ ןענַאטשעג טעטימָאק ןופ טייהרעמ יד זיא ןגָארפ עשידיי יד ןיא
 ףמַאק רעזנוא ןבעגוצ ךעלגעמ טייוו יװ ןפרַאד רימ זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא
 ַא ױו ,רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןגעק

 -גןיא עזַאושזרוב יד ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טכיוועגנגעק
 ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ ןוא טייקכעלטלעוו רַאפ ףמַאק רעזנוא ןיא .ןסערעט

 ,עיטַארקָאמעד רערענַאיצולָאװער רעצנַאג רעד ףיוא ןציטש ךיז רימ ןפרַאד
 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד רַאפ ןוא םזילַאקירעלק ןגעק ךיוא טפמעק סָאװ

 ,ןטייהרעדנימ

 עסיורג יד ןזיוועגפיוא ןירעבעגּפָא-טכירַאב יד טָאה ןטקַאפ ייר ַא טימ
 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא דנוב ןופ טעברַא

 יד גנוקריו רעקרַאטש רעצנַאג ריא ןיא ךיז טליפ טנגעג-ברעמ-ןופצ ןיא
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 טײקטװאורּפעגסױא ןייז ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ טײקטריזינַאגרָא

 ,ףמַאק ןקירָאי-גנַאל םניא

 טָאה רע .סעפַאר .מ ןבעגעגּפָא טכירַאב םעד טָאה טעטימָאק-םורד ןופ

 טרָאד ןענייז ,ןעמַאנסיוא עסיוועג ץוחַא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב *ד :טגָאזעג

 רעצנַאג רעד ןגעו טדערעג טיירב טָאה רע .גנוי קיסעמשינטלעהרַאפ ךָאנ

 -אב ןעוועג זיא דנוב ןֹופ לָאר יד .עניַאוקוא ןופ עגַארפ רעד ןיא גנולעטש

 דנוב רעד טָאה ןעגנוטכירנייא-הכולמ עשיניַארקוא יד ןיא .סיורג סרעדנוז

 עלַאירָאטירעטסקע יד ןופ ןוא ןטייחרעדנימ יד ןופ ןסערעטניא יד טקידיײטרַאפ

 -יַארקוא רעד ןופ (לַאסרעװינוא) טסעפינַאמ ןטצעל םעד עגונב .רעקלעפ

 עניארקוא ןיא טכַאמ עטסכעה סלַא טרימַאלקָארּפ ךיז טָאה סָאוו ,עדַאר רעשינ

 ךיז ףרַאד סָאװ ,קילבוּפער עקידנעטשבלעז סלַא עניַארקוא טרעלקרעד ןוא

 -עג רעד ןופ ןקילבוּפער ערעדנַא טימ ןוא דנַאלסור-סיורג טימ ןקינייארַאפ

 ןופ קיטקַאט יד ןיא ,תודוסי עוויטַארעדעפ ףיוא הכולמ רעשיסור רענעזעוו

 ..ר .ס ןוא סעקיווששנעמ יד ןופ קיטקַאט רעד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז דנוב

 -עגּפָא ךיז ןבָאה .ר .ס ןוא סעקיועשנעמ יד ,רַאפ טמיטשעג טָאה דנוב רעד

 ןעמ ףרַאד עדַאר רעד ןיא זַא ,דנוב ןֹופ רעייטשרָאפ יד ןטלַאה ללכב .,ןטלַאה
 -סקע עריא טימ ךיז קידנענעכער-טינ ,טייקכעלגעמ רעטצעל רעד זיב ןביילב
 .ןצנעדנעט עשיטסילַארעדעפ-םערט

 ןטלַאהעג ןענייז םעלבָארּפןטעטילַאנַאיצַאנ םעד ןוא יוב-הכולמ ןגעוו

 -ַארבַא .ר ,סעפַאר .מ ןעוועג ןענייז ןטנערעפער יד ;ןטַארעּפער יירד ןרָאװעג

 .יקסווַאלסַאז ,ד ןוא שטיװָאמ

 -ערטש עשיטסילַארעדעפ יד זַא ,טגָאזעג סעפַאר טָאה טַארעּפער ןייז ןיא

 רעד ןופ טקודָארּפ רעכעלריטַאנ ַא ןענייז ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ךס ַא ןופ ןעגנומ

 ןוא דנַאלסור ןופ חטש ןסיורג םעד בילוצ .,גנולקיװטנַא רעשיטסילַאטיּפַאק

 -עפ ַא רע טלַאה ,ןלייט ענעדישרַאפ ןופ טײקטלײטעגּפָא רעשיטקַאפ רעד

 -ילָאסנָאק-הכולמ ןופ לטימ ןכעלגעמ ןקיצנייא םעד רַאפ גנונדרָא עוויטַארעד

 ,גנוקינייארַאפ ןוא עיצַאד

 ןַא ןעזעג ןעגנומערטש עשיטסילַארעדעפ יד ןיא טָאה שטיװָאמַארבַא

 ארומ ןבָאה סָאװ ,ןּפורג עכעלרעגריבניילק ןופ עיגָאלָאעדיא ןַא ןופ קורדסיוא

 ,ךיז ןעימַאב ןוא גנולקיװטנַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ טעּפמיא םעד רַאפ

 ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה ןקיזָאד םעד ןגעק ןענערָאװַאב ךיז ,לקניוו ריא ןיא עדעי

 יד טכערבעצ םזיטַארַאּפעס-הכולמ רעד ,טייקכעלסילשסיוא עלַאנָאיצַאנ יד

 יד טרעלעמשרַאפ ןוא טנָארפ ןרענָאיצולָאװער ןכעלטייהנייא ןַא ןופ תוחוכ

 ןטפערק-ןסַאלק יד רעדנַאנַאפ ךיז ןעלקיוו סע רעכלעוו ףיוא ,עזַאב עלַאיצָאס

 ,טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןופ

 -ּפִא ךָאנ ףרַאד'מ זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד טעדנירגַאב טָאה יקסוװַאלסַאז

 -עדעפ ַא ןופ טּפַאכרַאפ טציא ןענייז דנַאלסור ןופ ןטנגעג לייט .ןטרַאװ

 עקילייװטייצ ַא זיא סָאד יצ ןעז וצ ידכ ,ןטרַאװ זומ ןעמ .רעביפ ןשיטסילַאר

 .גנובערטש עטסעפ ןוא עפיט ַא רעדָא ךַאז
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 -ַאוצ רעד .ןטַאבעד עסייה ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןטַארעּפער יד םורַא
 ,טקעיארּפ-עיצולָאזער ַא ןטיירגוצ רַאפ עיסימָאק ַא ןבילקעגסיוא טָאה רָאפנעמ

 -עּפמָאק ריא ןוא ןדיי רַאפ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו
 ,קַאװטיל .א ןוא ןיקמורפ רתסא ,סעפַאר .מ טרירעפער ןבָאה ץנעט

 ןופ ץנעטעּפמָאק יד ןרעלעמשרַאפ קרַאטש וצ ןגעק ןעוועג זיא סעפַאר
 טכער ןבעג טלָאװעג רע טָאה עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעד .תוליהק יד
 ,ץנַאטנעזערּפער רעלַאנָאיצַאנ ןופ ךיוא

 ,ץנעטעּפמָאק רעלָאמש ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןיקמורפ רתסא
 ערעדנַא עסיוועג ןטלַאהנייא ךָאנ ןעמ לָאז טייצ-גנַאגרעביא רעד ןיא רעבָא
 ,ןפוא ןקירעהעג ַא ףיוא ןרילוגער ןינע םעד ןענעק טעוו'מ זיב סעיצקנופ

 -מָאק רעד ןיא ןײרַא ָאי ןענָאק ןלָאטיּפש זַא ,טגָאזעג טָאה קַאװטיל .א
 רדג ןיא ןיײגנײרַא ףױַאד ףליה עשידירוי וליפַא ,הליהק רעד ןופ ץנעטעּפ
 ,ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טייקיטעט ןופ
 -ַאנ ץנעטעּפמָאק ריא ןיא ןעמעננײרַא ןעק עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ יד זַא
 ריא ןיא ןענייז סָאװ ,םינינע יד רַאפ זיולב רעבָא ,ץנַאטנעזערּפער עלַאנָאיצ
 ,תושר

8 
 לא יא

 רימ .סעיצולָאזער ןוא ןסולשַאב ייר ַא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 ,ייז ןופ עטסקיטכיוו יד ָאד ןעגנערב

 זַא ,טסעפ טלעטש רָאפנעמַאװצ ןשידיי ןטנַאלּפעג ןגעוו עיצולָאזער יד
 ןשידיי ןופ ןטכיש עלַא ןופ גנורעדָאפ עכעלטייהנייא יד ןרילומרָאפ ףרַאד רע
 -כיוו ַא ןדליב ףרַאד ןוא עימָאנָאטױא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ףיוא קלָאפ
 ןשידיי ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ יד ןענעקרענָא ןופ סעצָארּפ םניא רָאטקַאפ ןקיט
 רימ .אפוג עיצַאנ רעד ןיא ייס ,טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ךרוד ייס קלָאפ
 רעזנוא ןסַאמ יד ןופ ןייזטסואווַאב ןיא ןצנַאלפנייא רַאפ ףמַאק ַא ןריפ ןפרַאד
 יד זַא ,ןזָאלרעד טשינ ןוא עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןגעוו ףירגַאב
 -סעפַאב וצ לטימ ַא ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד ןעלדנַאװרַאפ ןלָאז ןרענָאיצקַאער
 "רַאפ עגנע יד .ןבעל ןשידיי םניא תודוסי עשיטסיניוװָאש-לַאקירעלק יד ןקיט
 ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןסערעטניא יד ןשיוצ טריטסיזקע סָאװ ,גנודניב
 ; ןשינעטלעהרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןרילוגער ןופ טיבעג ןיא ךיוא סעיצַאנ עלַא
 יד ןעמיטשַאב לָאז עיצַאנ עדעי ,עירָאטירעט עדעי זַא ,טייקכעלגעממוא יד
 -ָאװַאב וצ טייקידנעווטיונ יד  ןילַא ךיז רַאפ רעדנוזַאב עגַארפ-ץנעטעּפמָאק
 םעד ןסַאמ יד ןופ ןשינעפרעדַאב-רוטלוק יד ןקידירפַאב ןופ טיבעג ןיא ןענער
 .,טבילפ יד זנוא ףיוא ףױרַא ןגייל -- םומינימ ןשיטַארקָאמעד םענײמעגלַא
 עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ ףמַאק ןופ ענערַא ןַא סלַא רָאפנעמַאזוצ םעד קידנטכַארטַאב
 יד ךיוא זַא ,רַאפרעד ןפמעק ֹוצ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא
 זיולב ןרעהעג קיטליגדנע לָאז עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנוזייל
 .גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעדנעלסורלַא רענערעוואוס-קיצנייא רעד

180 



 ןבַאגפױא יד טרילומרָאפ טעבהַא-רוטלוק רעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 ןפיוא רענעלּפ עטיירב ןָא טנכייצ ןוא טייקיטעט-רוטלוק דרעשידנוב רעד ןופ

 .ןריזילַאער רענעלּפ יד ןפרַאד סָאװ ,סעיצוטיטסניא יד ןוא טיבעג ןקיזָאד

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא קיטילַאּפ רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 "טריוו רעד ןיא לָארטנָאק-הכולמ ַא קיטיינ זיא'ס סָאװרַאפ ןָא טזייוו ןענייארַאפ

 -עהעג ַא ןעמענרַאפ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןפרַאד ייברעד ןוא טפַאש

 "עקרעביא עשיטסיװעשלָאב יד; :עיצולָאזער יד טגָאז רעטייו .טרָא ןקיר

 .רעקרַאטש דנַאל ןופ גנולַאפעצ עכעלטפַאשטריװ יד זיולב טכַאמ שיגער

 ָאמעדיזַאושזרוב ןייק טשינ זיא עיצולָאװער יד זַא ,ןענעקרענָא רעייז טימ

 ערעייז טימ ,סעקיװעשלָאב יד ןייא ןטלַאה ,עשיטסילַאיצַאס ַא רָאנ ,עשיטַארק

 ןוא עשיטסיּפָאטוא ןסַאמ יד ןיא ,ןטנעמירעּפסקע ןוא ןטערקעד עשימָאנָאק

 -עברַא ןופ עיידיא יד ןקווסױװַא ךרוד .תומולח עשיטסילַאקידניסדָאכרַאנַא

 יז ןסיג לָארטנָאק-הכולמ טָאטשנָא ןקירבַאּפ יד רעביא לָארטנָאק-רעט

 וצ רעטעברַא יד ןפור עכלעו ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ לימ רעד ףיוא רעסַאװ

 ןטנעמירעּפסקע עלַאיצָאס ערעייז טימ .ןדָאװַאז ןוא ןקירבַאפ יד ןּפַאכרַאפ

 -סודניא-סלדנַאה ןטכַאװשעגּפָא ךיוא ױזַא םעד בורח סעקיװעשלָאב יד ןכַאמ

 "רַאפ ייז .דנַאלסור םענענַאטשעגּפָא שימָאנָאקע םעד ןופ םזינַאגרָא ןלעירט

 קידנריפנייא ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עלענָאיסעּפָארּפ יד שיטקַאפ ןטכינ

 ןטַאט-דלַאװג ןוא ןטענגַאב קידנלעטשקעװַא .רָארעט ןשימָאנָאקע םעד קירוצ

 ןבָארג ,ףמַאק-ןסַאלק ןשירַאטעלָארּפ םעד ןופ ןעמרָאפ עטריזינַאגרָא טָאטשנָא

 -עלָארּפ רעד ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד ןוא טייקידנעטשבלעז יד רעטנוא ייז

 יַאגֹרֶא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןקרַאטשרַאפ ?עיצַאזינַאגרָא-ןסַאלק רעשירַאט

 יָאס רעד ןופ םַארגָארּפ-םומינימ סָאד ןכעלקריוװרַאפ רַאפ ףמַאק ,סעיצַאזינ

 רעד ןיא גנובעגצעזעג רעלַאיצָאס רעטיירב ַא רַאפ ףמַאק ,עיטַארקַאמעדלַאיצ

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןבַאגפיוא-גָאט יד טָא -- גנולמַאזרַאפ-גנודנירג

 ןופ סעירָאעס עשיגָאגַאמעד יד ןגעק ןרעוו טקורעגסױרַא ןפרַאד גנוגעוװַאב

 יד ןפרַאװפױרַא ןגעק טריטסעטָארּפ רָאפנעמַאװצ רעד .סעקיװעשלָאב יד

 לייוו ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ףיוא ןענַאגרָא-לָארטנָאק ןופ סעיצקנופ

 יַאגרָא-ףמַאק עשירַאטעלָארּפ ןופ רעטקַארַאכ רעייז ןצנַאגניא טברַאדרַאפ סָאד

 .סעיצַאזינ

 יד ןופ טייקיטיינ יד טעדנירגַאב טָאה דנוב-טנגוי ןגעוו עיצולָאזער ַא

 ,טייקיטעט רעייז ןופ טלַאהניא םעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ןגעו עגַארפ יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךיוא זיא רָאפנעמַאזוצ ןטכַא ןפיוא

 .יטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעטקינייארַאפ רעד טימ ךיז ןקינײארַאפ

 יד ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד ןבָאה 1917 ינוי 20 -- 17 ןופ געט יד ןיא

 ַא טַאהעג (סעצווָאמײס) .ס .י ןוא (ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצַאס) .ס .ס

 טָאה עיצולָאװער יד .ןעײטרַאּפ עדייב ןקיניײארַאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא גנוטַארַאב

 רעד ןּפעװסױא ירמגל ךיז לָאז עטשרע יד ןופ לייט ַא ייב זַא ,טקריוועג

 ןלייט ערעדנַא ייב .םזימייס רעד --- עטייווצ יד ןופ ןוא םזילַאירָאטירעט
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 ןופ רקיע רעד ןרָאװעג טסַאלברַאפ קרַאטש ךיוא זיא ןעגנוטכיר עדייב ןופ
 ןייק טציא טשינ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז רעדָא ןעמַארגָארּפ ערעייז
 יד ןקינייארַאפ ןגעוו ןסעומש ןבוהעגנָא רעבירעד טָאה'מ .ןינע רעלַאער
 .דנוב ןטימ עטקינייארַאפ

 שדוח ןיא) טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ָארויב םייב גנוטַארַאב רעד ףיוא
 .א ,סעפַאר .מ ,ןיקמורפ רתסא -- עטקילײטַאב עכעלטע ןבָאה (רעבמעווָאנ
 לָאזמ זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא -- (ןימינב) ץפח .א ןוא קַאװטיל

 -ער טָאה ןיקמורפ רתסא .גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב
 ,טייהרעמ יד .עפרַאש ןעוועג ןענייז ןטַאבעד יד .גַאלשרָאפ םעד טרירעפ
 ןענייז עטקינייארַאפ יד ואוו ,טנגעג-ברעמ-ןופצ ןופ ןטַאגעלעד יד טרפב
 םעד טימ ךיז טמענרַאפ'מ סָאװרַאפ טריטסעטָארּפ טָאה ,ךַאװש רָאג ןעוועג
 זיא רענעטלַאהעגּפָא 1 ייב 9 ןגעק ןעמיטש 12 ןופ טייהרעמ ַא טימ .,ןינע
 ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ רעד

 -םורד ןיא דנוב ןופ גנוטַארַאב רעד ףיוא טַאהעג עגַארפ יד טָאה לזמ רעמ
 -טלעהרַאפ ןעוועג ןענייז עטקינייארַאפ יד ואוו ,(1917 רעבמעווָאנ) דנַאלסור
 ןענייז סעיצולָאזער עכעלטע .לָאר עסיוועג ַא טליּפשעג ןוא קרַאטש קיסעמשינ
 רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עזַאב סלַא ,ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא םעד ןגעוו
 "ישז) רעטכעש ןוא סעפַאר ןגָארטעגנײרַא ןבָאה'ס סָאװ ,טקעיָארּפ-עיצולָאזער
 יד ןזַא ,טלַאה גנוטַארַאב יד; :טגָאז טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעד .(רימָאט
 ןבעל ןשיטילָאּפ ןשידיי ןופ ןוא םענײמעגלַא םעד ןופ ןעגנוגנידַאב עקיטציא
 ײטרַאּפ רעזנוא ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןלעטש וצ קיטיינ ןוא ךעלגעמ ןכַאמ
 -ָאס רעשידיי רעטקינייארַאפ רעד טימ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו עגַארפ יד
 -ופ (1 :םיאנת עקידנגלָאפ יד ףיוא (.ס .י ןוא .ס .ס) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ
 רעשינַאגרָא רעד ןופ גנונעקרענָא יד (2 ;םזילַאירָאטירעט ןופ גָאזּפָא רעל
 -נעלסור רעד טימ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנודניבפיונוצ
 טנורג יד ןענעקרענָא (2 ;ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד
 -ַאב עטקרעמעגנָא יד ןגעוו .?םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןשידנוב ןופ ןּפיצנירּפ
 טפלעה עטשרע יד .ןעמיטש וצ טשינ ןסָאלשַאב גנוטַארַאב יד טָאה ןעגנוגניד
 זיא'ס .ענעטלַאהעגּפָא 2 ייב 5 ןגעק ןעמיטש 8 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןלעטשקעװַא עגַארפ יד ןגיילרָאפ ןסָאלשַאב ןרָאװעג
 ןפיוא ןעמוקעג ןינע רעד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא ,רָאפנעמַאזוצ ןשידנוב ןופ
 ,רָאפנעמַאזוצ ןטכַא

 יד זַא ,טגָאז ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד סָאװ ,עיצולָאזער יד
 ןעגנומערטש עשיטסילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ יד ייב ןפורעגסױרַא טָאה עיצולָאװער
 ןופ ךיז ןעײרפַאב ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנולקיװטנַא ןַא .ס .י ןוא .ס .ס)
 עשיטַארקָאמעד-לַאקידַאר ערעייז ןלייטסיוא ןופ ןוא ןשימוצ עשיטסילַאנָאיצַאנ
 -ייב ןופ רעריפ לייט) גנוריּפורג רעשיטילָאּפ רערעדנוזַאב ַא ןיא ןטנעמעלע
 וצ גנובערטש יד .(ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןיא רעבירַא ןענייז ןעגנוטכיר עד
 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עכעלטייהנייא ןַא ןפַאש
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 ןוא תוחנה עלעיּפיצנירּפ ןופ געוו ןפיוא ןרעו טכעלקריוורַאפ טשינ ןָאק

 -ריבניילק יד ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןשיווצ ןסימָארּפמָאק-םַארגָארּפ

 ןגעו עגַארפ יד ןלעטשקעװַא לַאער .ןעגנומערטש עשיטסילַאיצָאס-ךעלרעג

 ענעזיוועגנָא-רעירפ יד ןעוו ,טלָאמעד זיולב ךעלגעמ ןייז טעװ גנוקינייארַאפ

 טעװ עיגָאלָאעדיא עשירַאטעלָארּפ יד ןוא רעכיג ןעמוקרָאפ טעװ עיצולָאװע
 ,ןוחצנ ןקידנעטשלופ ַא ןטלַאהּפָא ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןיא קינייוועגיא
 טימ ןכַאמּפָא עזייוולייט ןרעוו טזָאלרעד .ק .צ ןכרוד ןענָאק לַאפ וצ לַאפ ןופ
 .עּפורג רעשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער ַא טימ טלַא ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד

 ,םינינע יד חוכמ סעיצולָאזער עטסקיטכיװ עמַאס יד ןופ ייווצ ףוסל

 רעד ןגעוו זיא ענייא .,רָאפנעמַאזוצ ןטכַא ןופ רטנעצ רעד ןעוועג ןענייז סָאװ
 : טגָאז יז .טסקעט ןטצריקעג ַא ןיא ָאד יז ןביג רימ .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ

 -סילַארעדעפילַאירָאטירעט יד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ ןעמַאזוצ 1
 נַאלסור ןיא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוזייל רעד ייב ןצנעדנעט עשיט
 -ָאטױא-לַאנָאטרעּפ ןופ ןוחצנ םעד ךיוא טכַארבעגטימ עיצולָאװער יד טָאה

 .דוב ןכרוד ןרָאװעג טקורעגסיױרַא טשרעוצ ןיא סָאװ ,ּפיצנירּפ ןעמָאנ

 יד ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא זיולב טשינ ןירַא זיא ּפיצנירּפ רעקיזָאד רעד
 -יַארקוא רעד ןיא) ןבעל ןיא ךיוא ךיז טריזילַאער רע ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ
 רַאפ עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוייל וצ לטימ ַא סלַא (קילבוּפער-סקלָאפ רענ

 ,םכותב עיצַאנ רעשידיי רעד רַאפ ,ןטייחרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד

 רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירפ רעד טָאה גנונעקרענָא עלופ 2
 -רַאּפ עשיטילָאּפ עשידיי יד ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא ךיוא ןעמוקַאב עימָאנָאטיױא
 ןשידיי ןיא ץנעדנעט עשיטסילַאירָאטירעט יד קידנסױטשסױרַא שיטקַאפ ,ןעייט
 ,ןבעל ןשיטילָאּפ

 ץנעטעּפמָאק רעטיירב ַא ןגעק סױרַא עיצולָאזער יד ךיז טגָאז ָאד 2
 ,עשיטילָאּפ ַא ןיא יז ןעלדנַאװרַאפ ןגעק ןוא עימָאנָאטױא רעד ןופ

 -יא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד קידנלעטשסיורַא 4

 יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טמוק ,עימָאנָאט
 ןיא ןבערטש עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עכעלרעגריבניילק ןוא עזַאושזרוב ײלרעלַא
 -ילער םעד ןקיטסעפרַאפ ןוא ןטלַאהוצנייא ,עיטַארקַאמעד רעד טימ ףמַאק
 ,עלַא יד טימ ףמַאק ןיא ךיוא זיא רע .ןבעל ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ ןזעיג
 יד ןופ רוטלוק ןוא ךַארּפש רעקידעבעל רעד ןגעק המחלמ ןריפ עכלעוו

 .ןסַאמ עשידיי
 ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב ךיז וויטקַא ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא 5

 ַא רַאפ עינַאּפמַאק עטסשיגרענע יד ןעלקיװטנַא ,הליהק רעשידיי רעד וצ
 ןופ ךעלסילשסיוא ץנעטעּפמָאק ַא טימ הליהק רעשיטַארקָאמעד-ךעלטלעוו

 ,םינינע-רוטלוק

 ןענַאגרָא יד ןיא טריפעג ,טיבעג-לוש ןפיוא טעברַא עקיסעמנַאלּפ ַא 6

 יד ןעלדנַאװרַאפ רַאפ ףמַאק ַא ;גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשיטָאטש רעד ןופ

 ןבעגרעביא רַאפ ,ףליה רעלַאיצָאס ןופ סעיצוטיטסניא ןיא ןטלַאטשנַא-הקדצ
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 .רעביא ןופ םעטסיס ַא ןפַאש ,טלַאװג טימ קידנכערב טשינ ,זייוונפוטש ייז

 -טסבלעז רעקיטרָא רעד ןופ ןענַאגרָא ןופ טנעה יד ןיא ,ןעמרָאפ-גנַאג
 עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד ןרעדנוזוצּפָא ליצ ןטימ טצברַא ןַא ; גנוטלַאװרַאפ

 -עגלַא רעד ןיא טעברַא עקיזָאד יד -- שרדמ-תיב ןופ גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז

 וצ ידכ ,תויהש ןָא ןרעוו טריפעג זומ הביבס רעשידיי רעד ןיא ןוא רעניימ
 תעשב טנעמָאמ םעד וצ שינעטלעהרַאפ-ןטפערק עטסעב-ךעלגעמ יד ןפַאשַאב
 -ירעט יד ןיא ןוא רעדנעלסורלַא רעד ןיא ןרעו טלעטשעג טעװ עגַארפ יד
 ,ןעגנולמַאזרַאפ-גנודנירג עלַאירָאט

2 
 לא א

 עגַארפ יד ןעמונרַאפ ךעלריטַאנ טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טרָא סיורג ַא

 -ַאֹּפ ערעדנַא יד ןוא טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו

 יד ןיא יו .טייצ רענעי ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עשיטיל

 םינינע עלַא יד .תועד-יקולח ןעוועג דנוב ןיא ךיוא ןענייז ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 טָאה גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ םעד ייב .ןרָאװעג טדערעגמורַא טיירב ןענייז

 -ַאב טָאה ןעמיטש לָאצ עטסערג יד .סעיצולָאזער יירד ןגָארטעגנײרַא ןעמ

 יד ;24 -- ןטסילַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ עיצולָאזער יד עזַאב סלַא ןעמוק

 ןטכער םענעפורעג-ױזַא ןופ עיצולָאער יד ,26 -- רטנעצ ןופ עיצולָאזער

 עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןופ טסקעט רעקיטליגדנע רעד ,11 -- לגילפ

 ;ַאזַא זיא

 "חכולמ רעשיטסיװעשלַאב רעד ןגעוװ עיצולָאזער

 שינערעקרעביא

 -קריוורַאפ טשינ ןָאק ,רעביא טציא ןבעל רימ עכלעוו ,עיצולָאװער יד (
 "יוברעביא ַאזַא לפיוו ףיוא ,דנַאלסור ןופ גנואיוברעביא עשיטסילַאיצָאס יד ןכעל

 עשיטסילַאטיּפַאק עטלקיװטנַא רעמ יד ןיא ןביוהעגנָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה גנוא
 ךָאנ ןעייטש דנַאלסור ןופ ןטפערק-עיצקודָארּפ יד לפיוו ףיוא ןוא רעדנעל
 ןעלדנַאװרַאפ וצ ןוואורּפ עלַא ןענָאק רעבירעד .הגרדמ רעקירעדינ וצ ַא ףיוא
 ןיא עציטש ןייק ןעניפעג טשינ רעלַאיצַאס ַא ןיא עיצולָאװער עקיטציא יד
 -לעפַאב רעד ןופ טייהרעמ רעשירַאטעלָארּפ-טשינ רעד ןופ ןסערעטניא יד

 קידנריניאור ,הלּפמ ַא טימ ןקידנע ךיז ךעלדיײמרַאפמוא ןזומ ןוא גנורעק
 ,סַאלק-םירעיוּפ םעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ןיא רעבירעד ןגיל עיצולָאװער רעקיטנייה רעד ןופ ןצענערג יד (2
 סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוריזינַאגרָאער רעשיטַארקָאמעד רעלַאקידַאד ַא
 טימרעד ןפַאשַאב ןוא ןטפערק-עיצקודָארּפ עטדימשרַאפ יד ןעײרפַאב לָאז
 לָאז רעכלעוו ,םזילַאטיּפַאק םנופ גנולקיװטנַא רעקיטייזלַא רעד רַאפ ןדָאב ַא
 ,םזילַאיצָאס ןרַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטיונ יד ןטיירגוצ

 רעקיזָאד רעד ןופ ןבַאגפױא יד ןופ גנוליפרעד עקידנעטשלופ יד (3
 -קעיבָא ץָארט ךעלגעמ זיא סָאד לפיוו ףיוא ,עיצולָאװער רעשיטַארקָאמעד
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 עכלעוו ,ןטפערק-עיצקודָארּפ יד ןופ גנוריניאור רעד ןוא ןעגנורעטש עוויט

 טכיירגרעד ןָאק ,גירק-טלעוו ןגנַאל םעד ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסיורַא זיא
 ןופ ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ תוחוכ יד ןופ גנודניברַאפ ַא ךרוד רָאנ ןרעוו

 .עיטַארקַאמעד רעכעלרעגריבניילק רעשירעוּפ ןוא רעשיטָאטש רעד
 ןופ ןבַאגפיוא עלַא ןופ גנוזיל רעקידנעטשלופ רעד וצ געו רעד 4

 "טנָאנ יד ןופ גנוליפרעד רעד ךרוד טריפ עיצולָאװער רעשיטַארקָאמעד רעד

 ,םולש ןכַאמ רעכיג סָאװ : ןסַאמ-סקלָאפ עטסטיירב יד ןופ ןשינעפױעדַאב עטס
 ןופ ןבעל עכעלטפַאשטריװ סָאד ןרילוגער ,םירעיוּפ יד דרע יד ןבעגרעביא

 ,סעיצַאנ ענלצנייא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןקידירפַאב ,דנַאל
 טקידירפַאב טינ ןענייז קלָאפ ןופ ןשינעפרעדַאב עקיזָאד יד רעבָא (5

 בילוצ טייז ןייא ןופ ,עיצולָאװער רעד ןופ םישדח 8 עטשרע יד ןיא ןרָאװעג

 ךרוד דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז סָאװ ,ןעגנורעטש עוװיטקעיבָא

 -טנַאמוא רעד בילוצ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,המחלמ רעקירָאי-2 רעד
 ,גנוריגער רעקילייוורעד רעד ןופ קיטילָאּפ רעקידלקַאװ ןוא רענעסָאלש
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסַאלק עשיטסילַאטיּפַאק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא עכלעוו
 ,שינערעקרעביא רעשיטַארקָאמעד ,רעלַאקידַאר ַא וצ ןגיוצַאב ךעלטנייפ

 -פיוא עשיכיטס ַא ןסַאמ עטסטיירב יד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה סָאד 6
 -ַאב וצ גנובערטש ןוא טייקנדירפוצמוא עקידנסקַאװ-קידנעטש ַא ,גנוגער
 טעװעמַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןסַאלק עכעלגעמרַאפ יד גנוריגער רעד ןופ ןקיטיײיז
 ןטלַאהעג טָאה קלָאפ סָאד עכלעוו ןוא ןבַאגפיוא עטנָאמרעד יד ןופ גנוזייל יד

 ,תורצ ענייז עלַא ןיא עקידלוש עקיצנייא יד רַאפ

 ןיא ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ סרעדנוזַאב זיא גנומיטש עשיכיטס יד (
 -גגעק-ןסַאלק יד ןופ גנופרַאשרַאפ רעכעלקערש רעד בילוצ סַאלק-רעטעברַא
 סָאװ ,עגַאל רעכעלסילשסיוא רעד תמחמ ןוא עיצולָאװער רעד תעב ןצַאז

 ַא ןיא עיצולָאװער רעד ןופ דרַאגנַאװַא סלַא טמענרַאפ טַאירַאטעלָארּפ רעד
 ןסַאמ עקיניזטסואווַאבמוא ןוא עטריזינַאגרָאמוא ןופ הביבס

 -נומערטש עשיטסילַאקידניסדָאכרַאנַא ןוא עשיטסיּפָאטוא-לַאיצָאס יד (8
 עקיטכעמ ַא ןענופעג ןבָאה ,ןדָאב םעד ףיוא ןסקַאװעגסיױא ןענייז סָאװ ,ןעג
 ןיא טָאה סָאװ ,ײמרַא רעטריזינַאגרָאזעד רעקינָאילימליפ רעד ןיא עציטש

 יד ןדנוברַאפ ,דוסי ןלַאיצָאס ןדעי ןופ ןסירעגּפָא ,המחלמ רעד ןופ ךשמ
 ןוא ערענָאיצולָאװער-שיפרָאד ןופ שימעג ַא טימ םולש ןכיג ַא וצ גנובערטש

 ,ןעגנומיטש עשיטסיכרַאנַא
 עשיכיטס יד קידנצעהפיוא ןוא ןדנעטשמוא עלַא יד קידנצונסיוא (9

 ןוא ןעגנוזָאל עשיגָאגַאמעד ערעייז ךרוד רעמ ךָאנ ןסַאמ יד ןופ גנומיטש
 טּפַאכרַאפ דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ַא ךרוד סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ,ןשינעגָאזוצ
 ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד רַאפ ןכָאוװ ייווצ ,רעבָאטקָא 25 םעד טכַאמ יד

 -רַאפ ןוא טכַאמ יד ןריזינַאגרָאער וצ עבַאגפיוא יד ןעוו ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא
 -ָאיצולָאװער ןופ גנוריגער ַא ךרוד גנוריגער-עיצילַאָאק עקילייוורעד יד ןטייב

 ,געוו ןכעלדירפ ןפיוא ןרעוו טזיילעג טנָאקעג טָאה עיטַארקָאמעד רערענ
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 "עגוצ זיא דנַאטשפױא רעשיטסיװעשלָאב רעד ױזַא יוװ ןדָאטעמ יד 0

 יד עכלעוו ,ןליצ עשיטסיּפָאטוא ענעי ןוא ,ןרָאװעג טכעלקריוװרַאפ ןוא טיירג

 ןשיוצ ץַאזנגעק ןפיט ַא ןפַאשַאב ןבָאה ,ןיז טלעטש ײטרַאּפ עשיטסיוװעשלָאב

 -יטסיװעשלָאב רעד ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עכעלקריוו יד

 רעטעברַא ןופ רוטַאטקיד-ןסָאלק ַא ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא .,גנונדרָא רעש

 רוטַאטקיד ַא ,עיכרַאנַא עכעלרעהפיואמוא ןַא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא םירעיוּפ ןוא
 עכעלטרָאװטנַארַאפמוא ןופ עינַאריט עכעלגערטרעדמוא ןַא ,ײטרַאּפ ַא ןופ
 .ןטעטימָאק ןוא ןרַאסימָאק

 ןעגנואווצעג קידנעייז ןוא טייהרעדנימ ַא ןופ טפַאשרעה יד קידנדליב (1
 טפַארק רעטנּפָאװַאב רעד ףיוא טייחרעמ רעד ןגעק ףמַאק ןיא ךיז ןציטש וצ
 רעמ ץלַא טכַאמ עשיטסיװעשלָאב יד טרעוו ,ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ-טשינ ןופ

 ,עטצעל יד ןופ קיגנעהּפָא

 ןיא טרעוו עיזַאושזרוב רעד ןגעק ףמַאק ַא ןופ ןָאפ רעד רעטנוא 2
 סָאד .עיטַארקָאמעד רעד ןופ טייהרעמ רעד ןגעק ףמַאק ַא טריפעג ןתמא רעד
 טסױטש ןוא עיצולָאװער-רטנָאק רעזַאושזרוב רעד רַאפ רָאנ קיטסניג זיא
 -רעטנוא וצ ,ריקליוו ןוא רָארעט ןופ קיטילָאּפ ַא ןריפ וצ סעקיוװעשלָאב יד

 ,ןעגנולמַאזרַאפ ,ןענייארַאפ ןופ טייהיירפ) ןטייהיירפ עכעלרעגריב עלַא ןקירד
 ןטכינרַאפ וצ ,(ןכיילג סָאד ןוא ןָאזרעּפ ןופ טייקכעלרירַאבמוא ,טפירש ,טרָאװ
 -נוטכירנייא עלַאנָאיצַאנ ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עטליײװעג-שיטַארקַאמעד

 קידנטכינרַאפ --- גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןגעק וליפַא ןפמעק וצ ,ןעג

 עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנורעבָארעד עשיטַארקַאמעד עלַא ןפוא ַאזַא ףיוא

 ,גנואיצרעד עשיטַארקָאמעד-שינַאקילבוּפער עניילק ענעי קידנרעטשעצ ןוא

 .עיצולָאװער רעד ןופ ןסָאנעג ןבָאה ןסַאמ יד סָאװ

 -רעגריב ַא וצ קידנעגנערב ,טלַאװג ןוא ריקליוו ןופ קיטילָאּפ יד 3
 םעד ייב גנוטכענקרַאפ ריא וצ ןוא גנולַאפעצ וצ דנַאל סָאד קידנריפ ,המחלמ
 ןטנעמעלע ערעטצניפ ײלרעלַא ךיז וצ וצ-טיצ ,םזילַאירעּפמיא ןשידנעלסיוא
 -ָאמ ןופ ןליפַא ןוא עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןופ ןוחצנ םעד וצ טיירג ןוא
 ייב גנומיטש ערענָאיצקַאער יד טרענ יז .עיצַארוװַאטסער רעשיטסיכרַאנ
 -סױרַא טייקכעלגעמ יד טייצ רעכיילג רעד ןיא ריא טיג ןוא עיזַאושזרוב רעד
 ןגעק עיצולָאװער רעד ןופ ןוא דנַאל ןופ ןירעטער יד סלַא ךיז ןלעטשוצ
 רעסיורג ַא טרעװ טימרעד ."םזילַאיצָאס, ןשיטסיװעשלָאב ןשלַאפ םעד
 יד ןיא ןפרָאװעג עיטַארקַאמעד רעשיפרָאד ןוא רעשיטָאטש רעד ןופ לייט
 -ילַארָאמעד טרעוו רעבָא טַאירַאטעלָארּפ רעד ,עיזַאושזרוב רעד ןופ סמערָא
 -ולב ןוא עכעלקערש ַא טיירגעגוצ טרעוו םיא רַאפ ןוא טרילָאזיא ןוא טריז
 ,הלּפמ עקיט

 ןופ רָאפנעמַאװצ רעטכַא רעד טניפעג ,טכַא ןיא ץלַא סָאד קידנעמענ
 : קיטיינ רַאפ "דנוב;

 ןרידיווקיל וצ ידכ ,תוחוכ עלַא ןדנעװנָא עגַאל רענעפַאשעג רעד ייב (
 ַא ןפַאשַאב ךרוד ןפוא ןכעלדירפ טסכעלגעמ ַא ףיוא סיזירק ןשיטילָאּפ םעד
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 -ריבניילק ןוא רעשירַאטעלָארּפ רעד ןשיװצ גנודניברַאפ ערענָאיצולָאװער
 -עטניארַאפ ןענייז סָאװ ,תוחוכ עקיצנייא יד סלַא עיטַארקָאמעד רעכעלרעג
 ,עיצולָאװער רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ףוס ןזיב ןזייל וצ טריסער

 -לַאיצָאס רעד םורַא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןטפערק יד ןריזיליבָאמ (2
 וצ ןדָאטעמ עשיטסיקנַאלב יד ןגעק קידנפמעק ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 ןגעק ןוא ,ןסקיב ןופ ףליה רעד טימ ?ןטערקעד; ךרוד ןעמעלכָארּפ יד ןזייל
 ןיא ןענָאק עכלעוו ,ןבַאגפױא עכלעזַא טַאירַאטעלָארּפ םעד ןעגניװצפױרַא
 -רַאפמוא םיא ןריפ עכלעוו ןוא ןרעװו םיוקמ טשינ עכַאּפע רעקיטציא רעד
 -מָאק ,גנורילָאזיא רעשיטילָאּפ ןוא גנולפייווצרַאפ ,גנושיוטנַא וצ ךעלדיימ
 ןסַאמ יד ןופ ןגיוא יד ןיא םזילַאיצָאס ןופ עיידיא יד קידנריטימָארּפ

 ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעייר יד ןיא ףמַאק ןקיזָאד םעד קידנריפ (3
 רעשירַאטעלָארּפ ןופ געוו ןקיטכיר ןפיוא קירוצ ןרעקוצמוא םיא קידנבערטש
 ןפמעק טייצ רעבלעז רעד ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאט יד זומ ,קיטילָאּפ-ןסַאלק
 ןרעוו סָאװ ,ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער-רטנָאק עשירַאטעלָארּפ-יטנַא יד ןגעק
 -קיד רעשיטסיװעשלָאב רעד ךרוד ןסַאמ עכעלרעגריבניילק יד ןיא טקעוועג
 -פָא ןַא ןגעו קנַאדעג םעד ןקידיײטרַאפ ןוא ןריפכרוד םוטעמוא ןוא רוטַאט
 -סױרַא ,עיטַארקַאמעד רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןלייט עלַא ןשיווצ ךַאמ
 ןגעק תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג ןופ עיצַאזיליבָאמ רעדעי ןגעק קידנטערט
 ןקירדרעטנוא וצ ןעגנובערטש עלַא קידנפרַאװּפָא ןוא טַאירַאטעלָארּפ םעד
 רעלַאיצַאס וצ טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןעגנובערטש עשיכיטס יד טלַאװעג טימ
 ,גנואיירפַאב

 ,קיטילָאּפ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןגעק ןטפערק עלַא טימ קידנפמעק 4
 -רַאפ-גנודנירג יד זַא ,רַאפרעד ףמַאק ַא וצ ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןפור
 ,דנַאל ןיא טכַאמ עצנַאג יד ןבָאה לָאז גנולמַאז

 לָאז סע זַא ,ןקריו וצ ןעז אפוג גנולמַאזרַאפ"גנודנירג רעד ןיא (5
 -רַאּפ עשיטַארקָאמעד ןוא עשיטסילַאיצָאס עלַא ןשיוצ ךַאמּפָא ןַא וצ ןעמוק
 -ַאװער ַא ןדליב ןגעװ (סעקיװעשלָאב זיב ןטסילַאיצָאס-סקלָאפ ןופ) ןעייט
 ;םַארגָארּפ ןקידנגלָאפ ןופ דוסי ןפיוא טכַאמ ערענָאיצול

 ,טכַאמ עצנַאג יד טרעהעג גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד (א

 יַאּפ רעד .טלעטשעגפיוא קירוצ ןרעו ןטייהיירפ עשיטילָאּפ עלַא (ב
 -טסעפ קיטליגדנע טרעוװ סע .טּפַאשעגּפָא ןצנַאגניא טרעוו רָארעט רעשיטיל
 רעמָאקלופ טימ גנונדרָא-הכולמ עשינַאקילבוּפער-שיטַארקָאמעד ַא טלעטשעג
 ,סעיצַאנ עלַא ןופ טכער יד ןופ גנונעקרענָא

 םענײמעגלַא ןַא ןגעו ןעגנולדנַאהרַאפ ןביוהעגנָא ףכית ןרעװ סע (ג
 ,םולש ןשיטַארקַאמעד

 סע ןוא ןטעטימָאקידרע יד ןיא ןבעגעגרעביא ךיילג טרעוו דרע יד (ד
 ,םרָאפער-רַארגַא עשיטַארקָאמעד ַא טריפעגכרוד רעכיג סָאװ טרעוו

 רעד ןופ גנורילוגער ןוא לָארטנָאק-הכולמ טריפעגנייא טרעוו סע (ה
 ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןופ לײטנָא ןטימ לדנַאה ןוא עירטסודניא
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 ןגעק גנורעכיזרַאפ-הכולמ ןגעװ ץעזעג ַא ןבעגעגסױרַא טרעװ סע )

 .עזָאלסטעברַא רַאפ טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןגעוו ןוא טײקיזָאלסטעברַא

 ,ןרינידרָאָאק וצ טעברַא רעטנָאמרעדנביױא רעצנַאג רעד ייב קידנבערטש

 ריא ,עיצולָאװער רעשיטַארקָאמעד-ןײמעגלַא רעד ןופ ןסערעטניא יד בילוצ

 ןוא ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעדנַא ןופ טייקיטעט רעד טימ טייקיטעט

 -טייצ םעד קידנעקנעדעג ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד זומ ,תוחוכ

 עכלעזַא ןפרַאװּפָא ,גנורינידרָאָאק רעקיזָאד רעד ןופ רעטקַארַאכ ןקילײװ

 ףמַאק םענעגייא ריא ןופ טייהיירפ יד ןדניב ןענָאק עכלעוו ,ןטעברַא עמַאזניימעג

 ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןשיווצ םוהת םעד ןפיטרַאפ ןוא

 ,טַאירַאטעלָארּפ

 א

 ; טלייוועג רָאפנעמַאזוצ רעטכַא רעד טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ םעיינ ןיא

 רתסא ,שטיוװָאמַארבַא .ר ,ןייטשנייוו .א ,ךילרע .ה ,רעביל ,מ ,טַאטשנעזיײא .א

 -עמעשט .א ,רעטלַא .וװ ,קַאװטיל .א ,סעפַאר .מ ,לַאטנעזָאר .ּפ .רד ,ןיקמורפ

 .('* (םענייא ךָאנ ךעלגעמ) ץפח .א ןוא יקסיר
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 ,דנַאלסור ןופ לַאפעצ ,םולש רעטַארַאּפעס פ

 ןעמָארגָאּפ ,גירק-רעגריב

 ןטערטעגוצ דלַאב סעקיװעשלָאב יד ןענייז טכַאמ יד ןרעבָארעד ןכָאנ

 ,םולש ןסילש -- גָאזוצ-טּפיוה רעייז ןריזילַאער

 -ַאב ַא ןבעגעג גנוריגער עשיטעווָאס יד טָאה 1917 רעבמעווָאנ 20 םעד

 -גירק יד ןלעטשוצּפָא ןינָאכוד .נ לַארענעג רידנַאמָאקרעבױא םעד לעפ

 טימ דנַאטשליטשנפָאװ ַא ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןבייהנָא ןוא סעיצַארעּפָא

 -ךיירטסע ,דנַאלשטייד) גירק טריפעג טָאה דנַאלסור עכלעוו טימ ,תוכולמ יד

 ןריפוצסיוא טגָאזעגּפָא טָאה ןינָאכוד לַארענעג .(עירַאגלוב ,ייקרעט ,ןרַאגנוא

 געוו ןפיוא ןוא בַאטשי-לַארענעג ןיא טריטסערַא םיא טָאה'מ .לעפַאב םעד

 זיא רעבמעצעד 5 םעד .טעגרהרעד ןזָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס םיא ןבָאה

 ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא גוב םייב קסירב טָאטש-גנוטסעפ רעד ןיא

 טריפעג טרָאד ןענייז ןכָאװ עכעלטע ןופ ךשמב .דנַאטשליטשנּפָאװ ַא ןגעוו

 יד ןבָאה הליחתכל .ךַאמּפָאםולש ַא ןגעװו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןרָאװעג

 ןלָאז תוכולמ-ברעמ עטעדניברַאפ יד ךיוא זַא ,טגיילעגרָאפ סעקיװעשלָאב
 טשינ גנודנעוו יד ןבָאה עטצעל יד רעבָא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד וצ ןייטשוצ
 ;הרירב עכעלנייּפ יד ןענַאטשעג זיא סעקיװעשלָאב יד רַאפ .ןעמעננָא טלָאװעג

 -עג רעשטייד רעד סָאװ ,ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןעמעננָא טשינ רעדָא ָאי

 ,טריטקיד טָאה בַאטש-לַארענ

 ןבָאה ןטיבעג-דנַאר יד .דנַאלסור ןופ לַאפעצ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס
 ןעוועג זיא ײמרַא יד .,עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ ןסיײרּפָא ןעמונעג ךיז

 -עג טָאה'מ ןעו .רענלעז יד ןופ עיצרעזעד עזיײװנסַאמ ַא .טריזילַארָאמעד
 ןבָאה ,םייהַא ןרָאפ ןוא טנָארפ ןופ ןפױלטנַא יז סָאװרַאפ רענלעז יד טגערפ
 טעװ ןײרַא ףרָאד ןיא זנוא וצ ןוא טייוו זיא םייה רעזנוא :טרעפטנעעג יז
 ,ןעמוק טשינ שטייד רעד

 רעד, :ןביושעג רעטעּפש טָאה עיצַאזילַארָאמעד רעד ןופ תודע ןַא
 ,ןפַאלעצ ךיז ןענייז ןטַאדלָאס יד .ןלַאפעצ לענש ךיז זיא טנָארפ רעשיסור
 -- דרעפ ,רעדיילק ,לוויטש ,ןרעוועג-ןישַאמ ,ןסקיב יד ךיז טימ קידנעמענטימ
 טריבורּפ טָאה גנוריגער-טעוװָאס עיינ יד .טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ץלַא
 רעטרע ליפ ןיא .ןטלָאהעג טינ טָאה סע רעבָא ,םָארטש םעד ןטלַאהנייא
 -ניפ ןיא .ןשטייד יד וצ ןטַאמרַאה עשיסור יד טפיוקרַאפ ןטַאדלָאס יד ןבָאה
 ,גנורעלקרעד רענעגייא סנינעל טיול ,ןזָארטַאמ ערענָאיצולָאװער יד ןבָאה דנַאל
 -גירק יד ןופ ןזָארטַאמ יד .רעײדרַאװג-סייוו עשיניפ יד ֹוצ רעוועג טפיוקרַאפ
 -ןרטסניא ענרעפוק ןוא ןליײט-ןישַאמ עקיטכיו ןעמענּפָארַא ןגעלפ ןפיש
 ,רעפרעד יד ןיא םייהַא ךיז וצ ןּפעלשקעװַא רעדָא ןפיוקרַאפ ייז ןוא ןטנעמ
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 -טנַא ןענייז ןרעציפָא יד .ןרָאװעג טלּפירקרַאפ םעד ךרוד ןענייז ןפיש יד

 ןיא סרעדנוזַאב ןרעציפָא לייט ַא ןוא ,ןטַאדלָאס יד רַאפ ארומ סיוא ןפָאל
 ןזָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס יד ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד עקַאט ןענייז ,טָאלפ

 סעיזיויד עשטייד יד רעבָא ,ןעוועג טשינ רעמ זיא טנָארפ רעשיסור ןייק
 ,(*"טנָארפ-חרזמ ןצנַאג םעד ףיוא קרַאטש ןוא טסעפ ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז

 רעבָא ןעװעג ךעלריטַאנ ןענייז בצמ םעד רַאפ תוביס עוװויטקעיבָא
 ײמרַא יד ןכערבעצ רַאפ גנומיטש יד ןפַאש ןפלעה ןיא קלח ןטסערג םעד

 ןפַאש ןפלָאהעג ןילַא ןבָאה ייז .אפוג סעקיװעשלָאב יד טרעייטשעגייב ןבָאה

 ,ןפמעק וצ אקווד טשינ -- ײמרַא ןייק ןבָאה טשינ ןלָאז ייז זַא ,בצמ םעד
 ןענעכער ןזומ ךיז לָאז אנוש רעד ןכלעוו טימ ,חוכ ַא ןייז וצ וליפַא רָאנ

 עכעלדנעש טריטקיד טָאה אנוש רעד ןוא .ןעגנוגנידַאב ענייז ןריטקיד םייב

 ,םיחטש ,ןטייז עלַא ןופ ןרָאװעג ןטינשעגמורַא זיא דנַאלסור .,ןעגנוגנידַאב
 רעד ןופ טנעצָארּפ קיסיירד ךרעב ,תושפנ ןָאילימ 46 טבעלעג ןבָאה'ס ואוו

 טָאה ,המחלמ רעד ןופ בייהנָא םייב דנַאלסור ןיא גנורעקלעפַאב רעצנַאג

 עשיטסילַאיצָאס ןוא עשירעיוּפ ,עכעלרעגריב עלַא .ןבעגקעװַא טפרַאדעג ןעמ
 ןקידהּפרח םעד ןביירשרעטנוא ןגעק ןעוועג ןענייז םַאנסיוא ןָא ןעגנוטכיר
 -עג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיצַאגעלעד עשטייד יד סָאװ ,ךַאמּפָא-םולש

 טָאה ןַאמלהיק ןָאפ דרַאכיר רעטסינימ-ןרעסיוא ןוא ןַאמפָאה .מ לַארענ

 -ַאב ַא רָאג זיא אפוג סעקיװעשלָאב יד ןשיוװצ ןליפַא .טריטקיד קידהּפצוח
 ,דַארגָארטעּפ ןופ ןטעטימָאק יד טימ ײטרַאּפ רעייז ןופ לייט רעקידנטייד
 ןינעל .ןביירשרעטנוא ןגעק ןעוועג שארב ןטנגעג רעלַארוא ןוא רעװקסָאמ
 ןוא "ןקיצומש; םעד ןביירשרעטנוא רַאפ קידתונשקע טפמעקעג רעבָא טָאה
 -לָאב יד ביוא זַא ,ןעװעג זיא טנעמוגרַא-טּפיוה ןייז .םולש ?ןקידהּפרח;

 .(** ןרעוו ןפרָאװעגּפָארַא גנוריגער רעייז טעוװ ,ןָאט טשינ סע ןלעװ סעקיוועש

 ךיז טָאה סָאװ ,עניַארקוא ןופ עיצַאגעלעד ַא טָאה 1918 רַאורבעפ 9 םעד
 -םולש ַא ןבירשעגרעטנוא ,קילבוּפער עקידנעטשבלעז ַא רַאפ טרעלקרעד

 עשיטעווָאס יד טָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ .תוכולמ-לָארטנעצ יד טימ ךַאמּפָא

 רעבָא ,ןביירשרעטנוא טשינ םולש םעד טעװ יז זַא ,טרעלקרעד גנוריגער
 עשירַאגנוא ךיירטסע ןוא עשטייד יד ,ןריפ טשינ גירק םעד ךיוא טעוװ יז

 ןצנַאג ןפיוא עוויסנעפָא רעיינ ַא טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא ןבָאה ןעײמרַא
 יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .טעטש לָאצ ַא ךָאנ ןעמונרַאפ ןוא טנָארּפ

 -עגּפָא 4 ייב 4 ןגעק ןעמיטש 7 טימ רַאורבעפ 22 םעד טָאה סעקיװעשלָאב

 ןשטייד םעד ןעמעננָא ףכית ןגעװ גַאלשרָאפ סנינעל טריטּפעצקַא ענעטלַאה
 סולשַאב ןבלעז םעד סעקיװעשלָאב יד ןבָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ .,טַאטקיד
 סָאװ ,ןטעװָאס יד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא רעדנעלסורלַא ןיא טריפעגכרוד

 26 ייב 85 ןגעק ןעמיטש 116 ןופ טייהרעמ ַא טימ םכסה ןייז ןבעגעג טָאה
 רעסיורג ַא רעבָא ןגעק טייהרעמ ַא ןעוועג זיא שיטקַאפ .ענעטלַאהענּפָא
 -ײטרַאּפ רענעגנואוצעגפיורַא בילוצ טָאה רענגעק-סעקיװעשלָאב יד ןופ לייט
 ןעמיטש ערעייז ןוא גנומיטשּפָא רעד רַאפ לַאז םעד טזָאלרַאפ ןילּפיצסיד
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 ןוא ןביילב וצ טומ טַאהעג ןבָאה 7 ןיולב ,ןרָאװעג טנכערעג טשינ ןענייז
 ןירַאכוב .נ ייז ןשיװצ ,ריפ ,ןילּפיצסיד-יײטרַאּפ עשיטסיװעשלָאב יד ןכערב

 ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 2 ןוא ןגעק טמיטשעג ןפָא ןבָאה ,וָאנַאזַאיר .ד ןוא
 רעקידהּפרח רעד ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא קסירב ןיא זיא 1918 ץרעמ 3 םעד
 ,(** ךַאמּפָא-םולש

 -רענָא ייז זַא ,טרעלקרעד דלַאב ןבָאה תוכולמ-ברעמ עטעדניברַאפ יד
 -ָאיצולָאװער-לַאיצַאס עקניל יד .ךַאמּפָא-םולש רעקסירב םעד טשינ ןענעק

 סױרַא ךַאמּפָאםולש רעקסירב םוצ טפַאשרענגעק רעייז בילוצ ןענייז ןרענ
 ךרוד ןטערטרַאפ ןעװעג ןענייז ייז ואוו ,גנוריגער רעשיטעווָאס רעד ןופ
 טרעהעג ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .(ןרָאטסינימ) ןרַאסימָאק-סקלָאפ עכעלטע

 ןגעק ףרַאש ןעוועג ךיוא זיא דנוב רעד .ןעגנולייטרוארַאפ ןוא ןטסעטָארּפ
 ןעוועג ךיוא דנוב רעד זיא ,ןוויטָאמ עשיטסילַאיצָאס ןוא ענײמעגלַא יד ץוחַא
 -ַאב טָאה ךַאמּפָא-דנַאש ןפיוא טפירשרעטנוא יד סָאװ ,םעד בילוצ ןגעק
 רעקיטש ףיוא דרעוװש רעשטייד רעד טימ ןדיינשעצ וצ עיצקנַאס ַא ןבעג טייט
 ,ץוביק ןשידיי ןקינָאילימ-5 רעביא ןופ ףוג ןקידעבעל םעד

 יד טּפַאכרַאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד טניז םישדח עכעלטע יד ןיא

 -רענגעק עקרַאטש ַא ןעוועג ךָאנ אפוג ןעייר עשיטסיװעשלָאב יד ןיא זיא טכַאמ
 ןקיטייזניא םוצ טפַאשרענגעק רעד בילוצ .קיטילָאּפ סנינעל וצ טפַאש

 ןריטנעזערּפער טנעקעג טָאה סָאװ ,גנוריגער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ-ייטרַאּפ
 ןטייהיירפ ייר ַא ןפַאשּפָא ןבילוצ ;גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייהרעדנימ ַא זיולב

 םעד ןביירשרעטנוא ןבילוצ ,ףוסל ןוא ;רָארעט ןדליוו ַא ןדנעװנָא ןוא
 -נָא ייר ַא סנטסָאּפ ערעייז ןופ טרינגיזער ןבָאה --- ךַאמּפָא-םולש רעקסירב

 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןשיטסיװעשלָאב ןופ ,רעריפ עשיטסיװעשלָאב ענעעזעג

 ןענייז סנטסָאּפ עכױה ערעדנַא ןופ רעדָא גנוריגער רעשיטעווָאס רעד ןופ

 ,א ,ןיטוילימ ,וװ ,וװעיװָאניז .ג ,ווָאקיר .א ,װעינעמַאק .ל :ןטערטעגסױרַא
 .א ,וָאמָאל ,ג ,ןירַאכוב .נ ,שטיװָארָאדָאעט .י ,ןיגָאנ ,וו ,יקסרַאשטַאנול
 ,ערעדנַא ןוא יקצירוא .מ ,ווָאנרימס .וװ ,וװָאקַאטַאיּפ ,ג ,ַאװעלוװָאקַאי .וו ,ווָאנבוב
 -טנעצ ןופ רעציזרָאפ טלַא טמַא ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה וועינעמַאק

 טמיטשַאב זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ןטעװָאס יד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןלַאר
 ,ןוָאלדרעװס .י ןרָאװעג

 ,גירק-רעגריב רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה דנַאל ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא
 סעקיװעשלָאב יד טימ ןפמַאק עטנּפָאװַאב ךָאנ טָאה טכַאמ עשיניַארקוא יד
 ןעײמרַא ערעייז ןוא רעכיירטסע ןוא ןשטייד יד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז
 -נַאנַאפ ךיז ןבָאה דנַאל ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא .עניַארקוא ןעמונרַאפ ןבָאה
 טימ רעײמרַא עטיור עשיטסיווװעשלָאב יד ןשיװצ תומחלמ טרעקַאלפעגרעד
 -ַאיצָאס ןופ ןלייט טימ ךיוא ,ײמרַא רעשיסור רעטלַא רעד ןופ ןעגנולײטּפָא

 .ר .ס יד טימ ,ןטסיכרַאנַא טימ : תומחלמ ןעוועג ןענייז רעגַאל ןשיטסיל
 זיא דנַאל סָאד .(עקניל יד טימ רעדנוזַאב ןוא עטכער יד טימ רעדנוזַאב)
 ,טעוועדליוװעצ -- ןשטנעמ יד ,טריניאור ןרָאװעג
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 ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ ַא דנַאל סָאד טקעדַאב טָאה תערצ ַא יװ ןוא

 ןוא רָאי עכעלטע ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,עניַארקוא ןיא רקיעב ,ןעמָארגָאּפ יד
 -ָאטסיה ןוא רעשרָאפ ַא .תוחיצר ןוא ןטייקכעלקערש טימ לופ ןעוועג ןענייז

 ןפיוא טָאה ,רעווָאקירעשט והילא ,עניַארקוא ןיא ןעמָארגַאּפ יד ןופ רעקיר
 ,תושר ןייז ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עטלמַאזעגפיונוצ יד ןופ ךמס

 עניַארקוא ןיא זיולב ןענייז 1921 -- 1919 ןרָאי יד ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ
 ןיא רעטרע 700 ןיא ךרעב ןעמָארגָאּפ עשידיי 2,000 בורק ןעמוקעגרָאפ
 ןעגנַאגרעד זיא םיגורה לָאצ יד ,(טרזחעגרעביא ךיז ייז ןבָאה רעטרע ליפ

 וצ .המישר עלופ ןייק טשינ טייוו זיא סָאד .רעטנזיוט רעקילטנעצ יד ןיא
 ,דנַאלסור ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןעמָארגָאּפ יד וצ ךָאנ ןעמוק םעד

 ,עניַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפ רעטייווצ ַא
 ןופ ענעטילעג לָאצ יד טצַאש ,ץפח והילא רָאסעּפָארּפ רעוט רעשידנוב רעד
 רע ,לטרעפ ַא ןוא ןָאילימ ַא ףיוא 1920 --- 1919 ןרָאי יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד
 טײרּפשרַאפ יװ ךיז טָאה םוטנדיי ןשיניַארקוא ןצנַאג ןפיוא,; :ןבירשעג טָאה
 -נוה ןוא תונברק רעטנזױט רעטרעדנוה ,רעקילטנעצ .ערַאמכ עצרַאװש ַא

 רעד ןעמעוו ייב ,טבעלעגרעביא ץלַא סָאד ןבָאה סָאװ ,רעטנזיוט רעטרעד
 רעטרעדנוה ,ןורכז ןופ ןשיוװוּפָא טשינ לָאמנייק ךיז ןלעװ ליורג ןוא קערש

 ,'י"סנטָאש-ןשטנעמ עטעדימרעד ,ענעכַארבעצ רעטנזיוט

 טריפעגסיוא רקיעב ןבָאה ןעמָארגָאּפ ןוא ןטייקדליו עכעלשטנעממוא יד
 ,ןענַאמַאטַא עשיניַארקוא ןוא ןלַארענעג ?עסייווק יד ןופ תונחמ עטנּפָאװַאב יד

 ןֶָא ןעועג טשינ ןענייז ?רעײמרַא עטיור, עשיטסיװעשלַאב יד ךיוא רעבָא

 ןבירשעג טָאה םזיטימעסיטנַא ןוא םזױװששלַאב לקיטרַא ןַא ןיא ,קלח רעייז
 ריא ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עשיטסיװעשלָאב יד ףיוא לָאמַא טייז : ךילרע .ה

 ,םוטהאמ-ץרַאװש רעטברַאפַאב-טינ רעטושּפ ָאד ןזיא טרָאד לפיוו ןעז טעוו
 טרעדיוורעד סָאװ ,ןרעדעי ,ןטפול רעד ןיא טרָאד טגנעה 'דישז' טרָאװ סָאד

 ."דישז' ןעמָאנוצ םעד ןעמוקַאב וצ רַאפעג יד טָארד ,סעקיװעשלָאב יד ןגעק
 רעשיטסילַאיצָאס רעדַארגָארטעּפ רעד ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק עלעיצניװָארּפ יד

 -סיװעשלָאב יד ןופ סקואוו ןלעלַארַאּפ םעד ףיוא לוק ןייא ןיא ןָא ןזייוו עסערּפ
 ,רעטפָא סָאװ .ץניװָארּפ רעד ןיא ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא ןוא עשיט
 ץלַא ,'דישז' טרָאװ סָאד ךיז טרעה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ,ייז ןלייצרעד

 עשיטסיװעשלָאב ַא ןרעוו ןעמונעגנָא טעוו'ס זַא ,םעד רַאפ ָאד זיא ןסנַאש רעמ
 ?ןטימעסיטנַא ןענייז סעקיװעשלָאב יד זַא ,סָאד טסייה; ..."עיצולָאזער

 ,עיצַאטיגַא עשינַאגַאמעד ענעסַאלעגסיוא רעייז רָאנ ,ןיינ ,ךעלדנעטשרַאפ
 ןבָאה ןליפעג עטסבָארג ןוא עטסקירעדינ יד וצ ךיז ןסַאּפוצ עקידנעטש רעייז
 םוצ יד ,ערעטצניפ יד ,עטסנענַאטשעגּפָא יד רעגַאל רעייז ןיא טכַארבעג
 ךיוא רָאנ ,ץניװָארּפ רעד ןיא זיולב טשינ; ..."ןסַאמ עשיצראה-םע ןטסרעמ
 טימ ןשטנעמ ,סעקיװעשלָאב יד ןופ סרעדיל יד ןגייווש דַארגָארטעּפ ןיא
 ערעטצניפ יד ןעלדיז טייהנזעוונָא רעייז ןיא ןעוו ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןעמָאנ ַא
 סױרַא ןטערט סָאװ ,ן'.יר .ס ןוא סעקיוועשנעמ יד 'סעדישז' סלַא ןטַאדלָאס
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 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןרענָאיּפ יירד
 -ָאק סקַאמ ,קָאטשנרעב טרעבלַא :סטכער ןופ .טפנוקוצ

 ,רענטַאר ףסוי ,ןַאמלעּפ

 ,עשרַאװ ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעוט עּפורג ַא
 ,רעגנעוו ,יקסווָאקילעיװ ןַאילוי ,(ךייר) עטוינַא : סטכער ןופ ייר עטשרעדָאפ

 ,רענייו ַאשַארבַא ,ווָאטָאלָאז קירנעה ,ךייר קעציוו
 ףסוי ,גייווצנעזָאר עקנָארב ,ץרעה םולש בקעי :סטכער ןופ ייר עטשרעביוא

 .רענַאק רעדנעס ,יקסדורגָאװָאנ



6
1
 
אט
: 
וו
 א
48
80
טס
-א
סס
אט
 ם
60
 
ש|
טא
טא
 
/6
40
68
4:
40
טא
 ט
04
05
0 
אט
 
60
1 
ז6
סו
אט
וט
אט
 ם



 ךערברַאפ רעזָאלליּפשיײב ַא זיא גנוריפפיוא ןימ ַאזַא ,סעקיװעשלָאב יד ןגעק

 -לָאב יד ןריפ וצ ןבעגעגנייא טינ לָאמנייק ךיז טָאה'ס, ..?םזילַאיצָאס ןגעק
 עשז-יוו ,ןטכירעג-טסבלעז ןגעק ףמַאק םענעדישטנַא ןופ געוו ןפיוא סעקיוועש
 יד ?הּפ-לובינ ןשיטימעסיטנַא םעד ןגעק ןפמעק וצ ןטיינ ייז ריא טליוו

 רערַאטנעמעלע רעד זיא סָאװ ,סָאד ןליפרעד וצ ּפָא ךיז ןגָאז סעקיוװעשלָאב

 ערעטצניפ יד ןופ ןלייטרוארָאפ יד ןגעק ןפמעק ֹוצ ,טסילַאיצָאס ןדעי ןופ בוח

 ,גנוקריוו רעייז ןופ קלח ןסיורג ַא ןרילראפ וצ ארומ ןבָאה ייז לייוו ,ןסַאמ
= 

 ,(י"ןסָאמ יד ןבעגוצכָאנ םעלַא ןיא ןרעהפיוא ןלעװ ייז רָאנ יוו

 ,גנוגעװַאב -רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןֹופ ןלייט ענעי יבגל
 ןבָאה ,טכַאמ רעשיטסיוװעשלָאב רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ
 טייקיטעט רעייז ןצענערגַאב וצ ידכ ,רָארעט טדנעװעגנָא סעקיוװעשלָאב יד

 ,ןטילעג קרַאטש םעד ןופ טָאה דנוב רעד ךיוא .ןכערבעצ וצ ייז ירמגל רעדָא
 טשינ ,ןעגנולמַאזרַאפ ןבירטעצ ,רעוט טריטסערַא ,ןעגנוטייצ טכַאמרַאפ טָאה'מ
 -רַא טזָאלעגרעדנַאנַאפ ,ןטעװָאס יד וצ ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב טזָאלעג

 -רעמ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ואוו ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעב
 ןענַאמרעד ָאד רימ ןלעװ ןטקַאפ עכעלטע .טייה

 סָאלַאג גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא דוב רעד טָאה לעמָאה ןיא

 -יצ יד טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד .,(רעטעברַא ןופ םיטש יד) ָאווַאעטָאבַאר
 טָאה טָאברַאפ ןפיוא טקוקעג טשינ .רעמונ ןטייוצ ןכָאנ ןטָאברַאפ גנוט

 -ָארּפ ַא טימ רעמונ ןטירד ַא טזָאלעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק רעלמָאה רעד

 רעצנַאג רעד ,רימ, :טגָאזעג ןעװעג זיא לקיטרַא-טייל םעד ןיא .טסעט

 -סקלָאפ ןופ טכירעג ןרַאפ ךיז ןלעטש וצ טיירג ןענייז ,'דנוב' ןופ טעטימָאק
 םעד רעביא טפַאשרעה רעד טימ רעדינ ,טלַאװג רעד טימ רעדינ .לַאנובירט

 ןבעל לָאז !ןטַאטוּפעד-רעטעברַא ןופ ןטָאר יד ןבעל ןלָאז !סַאלק-רעטעברַא

 רעדילגטימ עלַא ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא רעמונ רעד, ...?םזילַאיצָאס רעד

 ,ייוצנעזעג ,קורב ,ןוַארב ,ןיקטאב :םירבח יד ןופ ,טעטימָאק רעלמָאה ןופ
 -ָאק ,ץישפיל ,ןַאמרעביל ,קינטָאלז ,יקסּפילאז ,ןידנעה ,ןײטשדלָאג ,ןיקנעה

 -סיפנָאק ןעמ טָאה גנוטייצ יד ,(*:"רעציּפש ,ריפאש .,ןיבור ,ןיקשטָאבָאר

 רעציזרָאפ רעד .עיזיווער ַא טריפעגכרוד ןעמ טָאה בולק-רעסָארג ןיא ,טריק
 טקישעגסױרַא טעװ דנוב ןופ טעטימָאק רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה םָאקווער ןופ
 ןעמוקענּפָא .ןרעװ ןסָאשעג טעוװ רעדָא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןרעוו
 -גוב ןופ רעדילגטימ עלַא ייב טָאה'מ סָאװ םעד טימ ןעמ זיא ?אטח; םעד רַאפ
 טַאר-רעטעברַא ןיא ןרעו וצ טלייועג טכער יד ןעמונעגוצ טעטימָאק ןשיד
 עלַא ייב ןעמ טָאה קיטייצכיילג .ןלַאװ ייב ןעמיטש וצ טכער יד ללכב ןוא
 םוצ ןרידידנַאק וצ טכער יד ןעמונעגוצ לעמָאה ןיא דנוב ןופ רעדילגטימ
 ,טַאר-רעטעברַא
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 יד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה עגיר ןיא דנוב ןופ רעדילגטימ יד ייב ךיוא

 ,טַאר-רעטעברַא םוצ טכערילַאװ

 "נוב יד טריזיוקער טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה קצולס ןוא לעמָאה ןיא

 ,ןבולק עשיד

 רעשידנוב רעטנַאקַאב רעד ןבירשעג טָאה --- שטיװָאּפיסָא לטעטש ןיא

 ןדלוד טשינ ןפוא םושב טכַאמ עשיטעוװָאס יד ליוו --- יקציטעווס .א רעוט

 רעשיטסינומָאק רעדנשרעה רעד וצ טשינ ןרעהעג ןטסידנוב יד סָאװרַאפ

 שינעביולרעד ַא ןָא ךיז ןעמוקפיונוצ טשינ ייז טזָאל םָאקווער רעד, .ײטרַאּפ

 טשינ עטסנעלק סָאד רַאפ ףָארטש-טיוט טימ ייז טָארד ןוא םָאקווערבוג ןופ

 ,('* ?ןגלָאפ

 -עג טָאה -- ןיוועל לקנַאי -- רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב רעטייווצ ַא

 -רַא ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא רָארעט רעד ואוו ,טעטש יד ןיא, :ןבירש

 ,טרָאד ןעמ טעברַא ךױא :טכעלש טשינ סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןטעב

 -טעטש ערעגעלק ָאד ןענייז סע .טריזירָארעט ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יד ואוו

 -נוב ָאד ןענייז סע רָאנ ,טשינ ןרינָאיצקנופ סעיצַאזינַאגרָא ןייק ואוו ,ךעל

 ןוא ןבעלירעטעברַא ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא ןטעברַא עכלעוו ,ןטסיד

 ןייק .עיצַאזינַאגרָא ןַא ןפַאשעג טרעוװ ,ןטייקכעלגעמ יד טמוקַאב ןעמ ןעוו

 טפַאשרעטעברַא רעד ןיא לייו ,טשינ ןעמ טקרעמַאב טייקידעבעל עסיורג

 ןסַאמ יד ייב סערעטניא ןייק טשינ טעז ןעמ .טייקטיוט ַא םוטעמוא טשרעה

 "ייז רימ : רָאלק זיא ךַאז ןייא רָאנ ,עגַארפ רעשיטילָאּפ זיא'ס רעכלעוו וצ

 טזָאלעג טָאה דנוב רעד, ..."רעטעברַא עשידיי יד ןופ ײטרַאּפ יד ןענ

 ,(*+"ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ ןעלצרָאװ עפיט וצ

 -עלעד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ ןיא זיא 1918 רעמוז

 -רעטעברַא עשיאיײטרַאּפמוא לָאצ ַא ףיוא ןבילקעגסיוא טָאה'מ סָאװ ,ןטַאג

 -עד 60 זיב ןעמוקעג ןענייזס .דנַאל ןיא ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 -יגער יד .ןדלָאמעג ךעלטנפע ןעמ טָאה ץנערעפנָאק רעד ןגעוו ,ןטַאגעל

 יד טָאה עכלעו ,טסיקעשט גנולײטּפָא עטנּפָאװַאב ַא טקישעג טָאה גנור

 -נוב יד ןעװעג ךיוא ןענייז עטריטסערַא יד ןשיוװצ ,טריטסערַא ןטַאגעלעד

 ,(ץנערעפנָאק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד) ,שטיװָאמַארבַא-ןייר לאפר רעוט עשיד

 -טיױט טימ טָארדעג עטריטסערַא יד טָאה'מ .ערעדנַא ןוא רעטלַא רָאטקיװ

 "נָאק רעװקסָאמ רעד טימ תוכייש ןיא ןענייז רעטרע יד ףיוא ךיוא .ףָארטש

 .רעוט עשידנוב ןרָאװעג טריטסערַא ץנערעפ
 ץנערעפנָאקידנַאל רעװקסָאמ רעד טימ תוכייש ןיא זיא ילוי 18 םעד

 -ַאיצָאס יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא קסבעטיוו ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ,ןעײטרַאּפ עשיטסיל

 ןטַאגעלעד ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .טָאטש ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ייר ַא ןופ
 רעקסנימ ,רעקסבעטיוו ןופ ןלייט עטריּפוקָא-טשינ יד ןיא רעטעברַא ןופ
 -רעטעברַא עוויטַאטנעזערּפער ַא ןעוועג זיא'ס .סעינרעבוג רעװעליהַאמ ןוא
 םעד ןעמונרַאפ ןבָאה ןעגנולײטּפָא עטנּפָאװַאב .ןטַאגעלעד 246 ןופ ץנערעפנָאק
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 ןיא .ץנערעפנָאק רעד ןופ גנונעפע רעד רַאפ ןבירטעצ םלוע םעד ןוא לַאז
 רעקסבעטיוו ןופ רעדילגטימ ייווצ טריטסערַא ןעמ טָאה םורַא געט עכעלטע

 טריטסערַא ךיוא טָאה'מ .גרובזניג .ב ןוא ןָאסנָארַא .ג -- טעטימָאק ןשידנוב
 .א -- .ּפיַאד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקסבעטיוו רעד ןופ רעציזרָאפ םעד
 ןופ ןבָאה עטריטסערַא יד, .טריטסערַא ןעמ טָאה ערעדנַא ךיוא .עלראט
 -ָאד םעד ןטײרּפשרַאפ רַאפ ,רעלייוו ערעייז וצ ווירב ַא טקישעגסױרַא עמרוט
 -ןטעװָאס רעד וצ ךעלטנייפ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ןטײרּפשרַאפי) ווירב ןקיז
 -טנַא זיא רענייא ,טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןטסידנוב ייווצ ןענייז (טכַאמ
 ,ןסָאשרעד ןעמ טָאה ןטייווצ םעד ,ןפָאל

 ןַא ,ןיקשומס רעקירָאי-22 רעד ןעוועג זיא טסידנוב רענעסָאשרעד רעד
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .עילימַאפ רעמירָא ןַא ןופ ןוז ַא ,רעטלעטשעגנָא
 ןייז שפנ-רסומ ךיז טיירג ןעװעג זיא סָאװ ,םירבח עטסנבעגעגרעביא יד
 ןרָאװעג זיא ,וװערַאבוז רעטעברַא רעד ,רבח רעטייווצ רעד ךיוא .דנוב ןרַאפ
 ןפיױלטנַא וצ ןזיוװַאב ,רעטעדנואוורַאפ-רעװש ַא ,רעבָא טָאה רע ,ןסָאשעג
 טּפעלקעג טכַאנייב ןבָאה ייז תעב טריטסערַא ייז טָאה אקעשט ןופ לורטַאּפ ַא
 עג ייז טָאה לורטַאּפ רעד ,ףורפיוא ןטנַאמרעד רעירפ םעד טנעו יד ףיוא
 העש 2 טימ .טיוט םוצ טּפשמרַאפ ךיילג ייז טָאה'מ ואוו ,ַאקעשט ןיא טגנערב
 ןיקשומס .ןסישרעד וצ ץַאלּפ ַא ףיוא טריפעגסיױרַא ייז ןעמ טָאה רעטעּפש
 טצונעגסיוא טָאה וװערַאבוז ,ץרַאה ןיא ליוק ַא ןופ טיוט ןלַאפעג ךיילג זיא
 -עגכָאנ םיא ןבָאה ןטסיקעשט ערוכיש יד .ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא לּפענ םעד
 טימ רענעסָאגַאב ַא .םינּפ סָאד טרעטעמשעצ םיא ןבָאה ןליוק יד ןוא ןסָאש
 ,םירבח ייב ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפיול וצ רעטייוו חוכ טָאהעג ךָאד רע סָאה ,טולב
 עסערּפ רעשיטסינומָאק רעקיטרָא רעד ןיא גנודלעמ רעלעיציפָא רעד ןיא
 יבגל טריפעגסיוא ןרָאװעג זיא לייטרוא-טיוט רעד זַא ,ןדלָאמעג ןעוועג זיא
 ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ טַארילַארטנעצ רעד .עטריטסערַא עדייב
 טשינ טָאה ַאקעשט יד רעבָא ,היוול סניקשומס ןענדרָאוצניײא ןסָאלשַאב טָאה
 ,('* ןברק ןופ רעּפרעק םעד ןבעגסױרַא טלָאװעג

 ןסישרעד ןופ ןלַאפ ןעועג ןענייז רעטרע ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא
 זיא תונברק עקיזָאד יד ןופ רענייא .ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא ןטסידנוב
 רע  ,וָאקַאילוט .א רעוט רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רענעעזעגנָא רעד ןעוועג
 רעד ןופ רע ןיא טרָאד ןוא ןָאיַאר רענָאד ןופ רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא
 עמוד רעטרעפ רעד ןיא טַאטוּפעד סלַא ןרָאװעג טלייוועג עירוק-רעטעברַא
 -רעטעברַא ןַא וצ ןרָאפעג רע זיא 1918 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא .(1912)
 ןוא טריטסערַא םיא ןבָאה ?רעיײמרַא עטיור, .עדער ַא ןטלַאה גנולמַאזרַאפ
 ,ןסָאשרעד

 -געמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,עינרעבוג רעשירווַאט ,קסנַאידרעב ןיא
 ןופ רעציזרָאפ רעד .טעװָאס םעד ןוא ןיײארַאפ-ןדילַאװניא ןשיוװצ ןסיוטש
 טשינ טָאה ,שטיװעיַאשבַאש .מ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָאד רעד
 ןלעטשוצּפָא ןקריו ידכ ,סַאג ןיא סױרַא זיא רע ,וויסַאּפ ןביילב טלָאװעג
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 ַאגרָא עשידנוב יד .ןסָאשעג םיא טָאה "רעיײמרַא רעטיור, ַא ,ןפמַאק יד

 היוול רעד ןופ ךשמב ,היוול עוויטַארטסנָאמעד ַא טנדרָאעגניײא טָאה עיצַאזינ

 "רַאה עטשרע יד .טָאטש יד ןרידרַאבמָאב ןביױהעגנָא ןזָארטַאמ יד ןבָאה

 "עצ טזומעג ךיז טָאה'מ .היוול רעד ןופ תונכשב ןלַאפעג ןענייז ןליוק-ןטַאמ

 םוצ טכַארבעג תמ ןטימ ןורא םעד ןבָאה םירבח עקיטומ עכעלטע .ןפיול

 ,('* םלוע-תיב

 דנב רעד טָאה סעיצולָאזער-טסעטָארּפ ןוא ןעלקיטרַא ,סעדער ןיא

 "רעד םתס ןוא ןפָארטש-טױט ןופ עילַאנַאכקַאװ רעד ןגעק טריטסעטָארּפ

 רעקסנימ רעד; :עיצולָאזער יד רימ ןענעייל ןַאגרָא ןשידנוב ןיא ,ןעגנוסיש

 סָאװ ,םעד ןגעק ןפוא ןטסנדישטנַא ןפיוא טריטסעטָארּפ ידנוב' ןופ טעטימָאק

 -לעזַא ָאטינ ןענייז סע .ףָארטש-טיוט ןרָאװעג טדנעװעגנָא זיא קסנימ ןיא

 סָאד ןצונַאב ןענעק לָאז סַאלק-רעטעברַא רעד עכלעוו רַאפ ,סנכערברַאפ עכ

 ,('ז ןיילַא ךיז ןדָאש ןטסערג םעד קידנעגנערב טינ ,לטימ עטפַאהלקע עקיזָאד

 יד ךָאד ןיא ,רָארעט ןוא תופידר ,ןעגנורעטש יד ףיוא טקוקעג טשינ

 -טימ טפלעה ַא זיא קסניווד ןיא .קרַאטש ןבילבעג ךָאנ דנוב ןופ העּפשה

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןשיטָאטש ןיא רעדילג

 -רעמ ַא ןעװעג ןטסידנוב יד ןענייז 1919 בייהנָא ,ןטסידנוב ןופ ןענַאטשַאב

 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןטפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא יד ןיא טייה

 יד דצמ ןעגנושלעפ ןוא סענַאקיש ,סעיסערּפער יד ץָארט ,לעמָאה ןיא ןענ

 "עברַא ןיא ןטערטרַאפ קרַאטש ןעוועג טרָאד דנוב רעד זיא רעבָאה-טכַאמ

 ַא ןטלַאהעגנָא ךָאנ דנוב רעד טָאה טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא .טַאר-רעט

 ,ןטַאר-רעטעברַא ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא גנוטערטרַאפ עסיורג

 טביולרעד טשינ ,ןלַאקָאל עשידנוב יד טריזיווקער טָאה'מ סָאװ טקוקעג טשינ

 ןלַאװ-טעװָאס יד ייב ןטסידנוב טרינַאקיש ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןייק

 יד ןופ טַאר רעלַאינרעבוג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא קסבעטיוו ןיא

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא גנוציז-רַאנעלּפ עטשרע יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 רעציזרָאפ סלַא .טייהרעמ עסיורג ַא טָאהעג טָאה דנוב רעד ,9 רַאונַאי 2

 רעד .יקסניסַארק טסידנוב רעד ןעמיטש 19 טימ ןרָאװעג טלייוועג זיא

 ןופ םוידיזערּפ ןיא .ןעמיטש 3 ןעמוקַאב טָאה טַאדידנַאק רעשיטסינומָאק

 "ומָאק 3 ןוא טַארקָאמעדילַאיצָאס 1 ,ןטסידנוב ןעוועג 5 ןענייז ןָאזרעּפ 9

 "עג רדסכ זיא סָאװ ,טייקיטעט עטיירב ַא טריפעג טָאה טַאר רעד ,ןטסינ

 רעקסבעטיוו םוצ ןלַאװ יד ייב .ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ ןרָאװעג טרעטש

 ערעדנַא ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד ,דנוב רעד רָאטקעס-רעטעברַא ןיא ןבָאה טעװָאס

 -לָאב יד רעבָא ,טייהרעמ עשוריפב ַא טַאהעג ןעגנוריּפורג עשיטסילַאיצָאס

 ,טשלעפעג טַאטלוזערילַאװ םעד ןבָאה סעקיוועש

 ןוא טכַאמ רעשיטסיװעשלַאב רעד ןופ םישדח עכעלטע עטשרע יד

 ןוא עשירַאטעלָארּפ ענעי ןליפַא טרעטכינעגסיוא ןבָאה טפַאשרעה-רָארעט

 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא ןענייז סָאװ ,ףרָאד ןוא טָאטש ןופ ןטכיש עמירָא

 עסירג יד .ןעגנומיטש עשיטסיוועשלָאב טימ טרוכישרַאפ ןרָאװעג 7
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 -טכַאמ עשיטסיװעשלָאב יד ןגעק ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייחרעמ

 -רַא רעד ןיא רעגנעהנָא ערעייז ןופ לייט רעקידנטײדַאב ַא ךיוא .רעבָאה
 "רע .ה ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו .ייז ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה טפַאשרעטעב

 ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג זיא רעבמעווָאנ 7 ןופ 'עיצולָאװער' יד, :ךיל

 יד ןופ דנַאטשפיוא ןכיירגיז ַא ןופ טשינ ןוא גנורעוושרַאפ רענעגנולעג ַא

 -רעבמעווָאנ רעד ןופ רעמענליײטנָא עוויטקַא יד .םירעיוּפ ןוא רעטעברַא
 עכעלטע ,בַאטש ןשיטסיװעשלָאב םעד ץוח .,ןעוועג ןענייז שינערעקרעביא
 ןיא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעצײדרַאװג עטיור ןוא ןזָארטַאמ ,ןטַאדלָאס טרעדנוה
 ןליבָאמָאטױא עטרעצנַאּפעג ןוא רעפרַאװנליױק לָאצ עסיורג ַא תושר רעייז

 ןַא ןופ רעטקַארַאכ-ןסַאמ םעד ןיא טשינ ,טפַארק רעשיכיטס רעד ןיא טשינ
 ,יקסנערעק ןופ טײקיזָאלטכַאמ רעקידנעטשלופ רעד ןיא רָאנ ,דנַאטשפיוא
 -סױרַא טייהרעטכירעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,טייקטסוּפ רעטולָאסבַא רענעי ןיא
 םנופ ןוחצנ ןקידנעײרדּפָאק רעד ןופ הביס יד ןגעלעג זיא ,םיא םורַא ןזיוועג
 ...?בַאטש ןשיטסיװעשלָאב

 -ערעקרעביא רעד ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה סַאלק-רעטעברַא רעד;
 -יא רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד תעב רעבָא .רעבמעווָאנ 7 ןופ שינ
 ןטלַאהעגרעטנוא ייז רע טָאה ,רַאפעג ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה שינערעקרעב

 -עג ,רענעעשעג ַא ןעוועג ןיוש זיא טקַאפ רעד יוװ םעדכָאנ ,םורַא ױזַא ןוא

 טרעטַאמעגסיױא .שינערעקרעביא רעטריפעגכרוד רעד וצ עיצקנַאס ןייז ןבעג
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,תורצ עלַא יד ןופ ןוא המחלמ רעקירָאי-יירד רעד ןופ

 טכַא יד ןיא ןרָאװעג טקיטייזַאב טשינ ןענייז סָאװ ןוא ןדנוברַאפ ריא טימ
 טימ ןעקנָאשַאב סַאלק-רעטעברַא רעד טָאה ,עיצולָאװער רעד ןופ םישדח
 -יפ עריא ןטלַאהעגרעטנוא טָאה ,ײטרַאּפ עשיטסיװעשלָאב יד יורטוצ ןייז

 יװ ,טיורב ןוא טייהירפ ,םולש ןקידפכית טגָאזעגוצ ןבָאה סָאװ ,רער
 סַאלק-רעטעברַא םנופ שטנואוו ןטלַא םעד ןכעלקריוורַאפ וצ ףכית ךיוא
 יד ןפַאש ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ
 -סור רעד ןופ עטכישעג עקידרעטייוו עצנַאג יד ,גנֹונדרֶא עשיטסילַאיצַאס
 גנושיטנַא עמַאזיורג עקיצנייא ןייא ןעוועג רעבָא זיא עיצולָאװער רעדנעל

 ףמַאק ןקידתונשקע ןופ דָאירעּפ ַא ןעוועג זיא ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ
 ...?ךָאי םעיינ םעד ןופ ךיז ןעיײרפַאב רַאפ

 רעטסערג רעד ןיא ןטעװָאס יד ןענייז 1917 רעבמעצעד-רעבמעווָאנ ןיא;,
 טבייה 1918 בײהנָא ןיא ןיוש רעבָא .עשיטסיװעשלָאב ןעוועג רערעייז טייהרעמ
 עיינ רַאפ גנוגעוװַאב ַא (ץניװָארּפ רעד ןיא טרפב) דנַאלסור ץנַאג ןיא ןָא ךיז

 רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .ןטעוװָאס יד וצ ןלַאוו

 ןופ גנַארד םעד רעטנוא ייז ןבָאה רעבָא זייווכעלסיב .גנורעדָאפ רעקיזָאד
 -ייז לירּפַא ןוא ץרעמ ,רַאורבעפ ןופ ךשמ ןיא .תוחנה ףיוא ןייג טזומעג ןטנוא
 ןופ ןטקנוּפ לָאצ רעקידנטיידַאב רעייז ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןלַאװ עיינ ןענ
 -וא טשינ ביוא) ןלַאפ טייהרעמ רעקיטלַאװג רעד ןיא .,דנַאלסור-לַארטנעצ
 עיציזָאּפָא רעד ןופ ןוחצנ ַא טימ טקידנעעג ךיז ןלַאװ עיינ יד ןבָאה (םוטעמ
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 עיגרענע עצנַאג יד; ...?עשיאייטרַאּפמוא ןוא ן'יר .ס ,סעקיוועשנעמ ---

 םעד ןלעטשוצפיוא קירוצ ףיוא טדנעװעגנָא ןבָאה ןסַאמ-רעטעברַא יד סָאװ

 ,דוביאל ןעגנַאגעג זיא ,סעיצַאזינַאגרָא-טעוװָאס יד ןופ רעטקַארַאכ ןקילָאמַא

 ,טייהרעמ עשיטסיוװעשלָאב-טשינ ַא טכַארבעג ןבָאה ןלַאװ יד ואוו ,םוטעמוא

 םנופ ןעװעטַאבעלַאב סָאד ןוא ןרָאװעג ןבירטעגרעדנַאנַאפ ןטעווָאס יד ןענייז

 .יי/רעטייו טרעיודעג טָאה לפעלכָאק עשיטסיוועשלָאב לפייה

 טולָאסבַא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה גנוריגער !עשיטסילַאיצָאס' יד,

 ןעועג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןכערבעצ וצ ידכ ,ךַאז ןייק רַאפ
 ,רעטעברַא ענלצנייא ןופ ןעגנוסישעצ ןוא ןטסערַא ,ריא ןגעק טעטכירעג
 ןטוַאקאל ,ןטנַארטסנָאמעד ףיוא ןסיש ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא יד ןביירטעצ
 -רעטעברַא עקיגנעהּפָאמוא עצנַאג יד ןכַאמרַאפ ,עקידנקיירטש יד ןגעק
 יד עכלעוו טימ ,ןעלטימ-ףמַאק יד ןופ לַאנעסרַא רעד זיא סָאד --- עסערּפ
 ...?סַאלק-רעטעברַא ןשיסור םעד ןגעק טפמעקעג טָאה גנוריגער-ןטעווָאס

 -ריוו רעייז טַאהעג ןבָאה טכַאמ-ןטעװָאס רעד ןופ סעיסערּפער עמַאזיורג יד,
 -סור ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ טכַאמעג טָאה רָאי ענעגנַאגרַאפ סָאד .גנוק

 ,('* "ןברוח ַא דנַאל

 -עגנָא דוב רעד טָאה קיטילָאּפ רעכעלרעניא רעד בילוצ זיולב טשינ

 ךיוא טָאה רע .םישזער ןשיטסיװעשלָאב םעד וצ טפַאשרענגעק ןייז ןטלַאה

 ןשידנוב םעד .קיטילָאּפ-ןרעסיוא רעד ןופ סרוק םעד ךעלדעש רַאפ ןטלַאהעג
 -טּפיוה ןופ ןַאגרָא רעד טרילומרָאפ טָאה עגַארּפ רעד ןיא טקנוּפדנַאטש
 יד זיא ךעלרעפעג? : רעטרעוו יד ןיא דנַאלסור-סיורג ןיא דנוב ןופ טעטימָאק
 -עצ ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ זיולב טשינ טעקיװעשלָאב יד ןופ קיטילָאּפ

 ןיא ייז ןופ לייט ַא טּפוטשעג ןוא עיטַארקָאמעד רעד ןופ ןעייר יד ןטלָאּפש

 ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ זיולב טשינ :;ןטסילַאירעּפמיא יד ןופ רעגַאל
 ןשטייד םעד טימ לרוג םענעגייא רעייז ןדנוברַאפ רָאי ץנַאג ַא ןופ ךשמ

 קנַאד ַא סָאװ ,םעד טימ ןדָאש ןטסערג םעד ןעגנערב ייז רָאנ ,םזילַאירעּפמיא
 -רעה רעייז ןופ דוסי רעד סָאװ םעד קנַאד ַא ,קיטילָאּפ רעכעלרעניא רעייז
 ךיז ייז ןגָאז ,עיטַארקָאמעד רעד ןשיװצ גירק-רעגריב רעד זיא טפַאש
 ןשיטַארקָאמעד ,םענײמעגלַא ןַא ןופ רעקידייטרַאפ סלַא ןטערטוצסױרַא ּפָא
 ןעגנַאגעג ןענייז ייז תעשב טדערעג ליפ ױזַא ןבָאה ייז ןכלעוו ןגעוו ,םולש

 ַא םולש רעשיטַארקָאמעד רעד טציא ןיוש זיא ייז רַאפ .הלשממ רעד וצ

 ךָאד ןליו יז .השעמ עטכַארטעגסױא עשיטסיפיצַאּפ ,עכעלרעגריבניילק
 םולש רעקידלַאב רעד ןוא עיצולָאװער עלַאיצָאס עכעלטלעוולַא יד ןדניצנָא

 -סיורג ןיא דנוב ןופ רעציזרָאפ רעד) ,(י"רעטש רעסיורג ַא ןייז ןעק
 ,(טשקַאב -- רַאטערקעס ,טַאטשנעזייא יַאסיא ןעוועג זיא דנַאלסור

 -עג רעטייו דנוב רעד זיא הלשממ רעשיטסיװעשלָאב רָאי ַא ךָאנ םגה
 ןייז ךָאד ךיז טָאה ,ריא וצ טפַאשרענגעק רענעכָארּפשעגסיױא ןיא ןבילב

 עשיטַארקַאמעד יד וצ ךיז ןרעקוצמוא גנוזָאל יד .,ןטיבעג גנולעטשנייא
 -עג ךיז טָאה'מ .גנוזָאל עלַאער ןייק ןייז טנעקעג טשינ טָאה סעיצוטיטסניא
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 יד .ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ ןוא ןעגנוגנידַאב עלַאער יד טימ ןענעכער טזומ

 רעבָא ,ןטעװָאס יד ןופ טכַאמ :ןרָאװעג רעבירעד זיא גנולעטשנייא-טנורג
 -ּפָא ,ייז ןיא עיטַארקָאמעד ןוא ןטַאר יד ןופ טכַאמ עכעלקריוו ,ןטַאר עתמא

 רעייז ןיא ןוא ןטַאר יד ןלייוו םייב סעיצקיפ ןוא ןעיירעלדניווש יד ןפַאש
 .ןריגער ןלָאז ןיילַא ייז רָאנ ,ןעמָאנ רעייז ןיא ןריגער טשינ .טייקיטעט

 טכַאמעג עטשרע יד טָאה טנגעג-ברעמ-ןופצ ןיא דנוב ןופ גנוריפנָא יד

 רעד ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו .גנולעטשנייא רעיינ רעד ןופ ןריפסיוא יד
 -סיוא ןלַארטנעצ ןיא ןיײרַא זיא 'דנוב' רעד; : ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב
 טכער רעזנוא רַאפ ןוא טפילפ רעזנוא רַאפ ןטלַאה רימ .טעטימָאק-ריפ

 ןופ ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ ןַאגרָא-גנוטערטרַאפ ןטסכעה םעד ןיא ןייז וצ
 ךיז ףרַאד ,'דנוב' ןטימ ןעייג סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ םיטש יד .טנגעג רעד
 ןליו םעד ןליפרעד וצ ידכ ,ןיהַא ןעייג רימ .ןרעה ןַאגרָא ןקיזָאד םעד ןיא

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ידכ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ
 רימ .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ןּפיצנירּפ יד רַאפ ךיז ןלעטשנייא ןוא טעברַא
 רעשיטסיסקרַאמ ,רעשיטסילַאיצַאס תמא ,רעקיטכיר ַא רַאפ ןפמעק ןיהַא ןעייג
 -נטעברַא יד ןופ טכַאמ רעכעלקריוו רעד וצ ןעגנערב לָאז עכלעוו ,קיטילָאּפ

 טשינ ,םזילַאיצַאס ןופ געוו םעד ףיוא טנגעג רעזנוא ןריפ לָאז ןוא ןסַאמ עקיד

 םעד קידנטלַאּפש טשינ ןוא ןטפערק עוװיטקודָארּפ עריא קידנסייררעטנורַא
 "וקעגרַאפ סָאװ-רָאנ רעד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו'ס ."עיצולָאװער רעד ןופ רעגַאל
 ןייק ןעוועג טשינ זיא דנַאלסור:-סייוו ןיא ןטַָאר יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רענעמ

 ןפיוא ןענייז ןעגנודלעמ םוש ענייק וליפַא ןוא ןטַאבעד םוש ענייק; :רעקירעהעג

 ןענייז ןלַאװ יד ךיֹוא ."ןעמוקעגרָאפ טינ דנַאלסור-סייוו ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ,(*? קורד םענעפָא ןַא רעטנוא ןעוועג ןענייז ןלַאוװ יד ,עיירפ ןייק ןעוועג טינ

* 
 לא א

 זיא 1917 ןיא .עניארקוא ןיא עגַאל יד ןעוועג זיא טריצילּפמָאק רעמ
 דַארגָארטעּפ ןיא ןעגנובערטש עשיטסילַארטנעצ יד ןגעק ןעוועג דנוב רעד
 טָאה רע .וועיק ןיא ןעגנובערטש עשיטסיטַארַאּפעס יד ןגעק ךיוא ױזַא ןוא
 עטיירב ַא -- סימָארּפמָאק םעד ןטעברַאסיוא םייב לָאר עסיורג ַא טליּפשעג

 זיא ץלַא סָאד .הכולמ רעדנעלסורלַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא עימָאנָאטױא

 -לָאב יד ,שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ ןרָאװעג ןפרָאװעגמוא
 ,עניַארקוא ףיוא ךיוא ןטיײרּפשסיױא הלשממ רעייז טלָאװעג ןבָאה סעקיוועש
 ןופ ךיז ןסיײרוצּפָא רשוכה-תעש ַא ןעזעג ןבָאה ןטסיטַארַאּפעס רעניארקוא יד

 טימ ןפמעקוצסיוא טיירטש םעד טימַאב ךיז ןבָאה םידדצ עדייב .,דנַאלסור
 ,טנַאה ןיא רעוועג

 יד ןגעק עדַאר עשיניַארקוא יד טציטשעג דנוב רעד טָאה בײהנָא ןיא
 גנוּפַאכרַאפ -טכַאמ רעשיטסיוװעשלַאב רעד ךָאנ סנגרָאמוצ .סעקיװעשלָאב

 טָאר:טָאטש רעוװעיק ןופ גנוציז ערטסקע ןַא ףיוא טָאה דַארגָארטעּפ ןיא
 ףרַאש ןלייטרוארַאפ רימ; :טרעלקרעד סעפַאו השמ (1917 רעבמעווָאנ 8)
 רַאפ ןרעיט יד ןענעפע ייז לייו ,סעקיװעשלָאב יד ןופ גנוטערטסױרַא יד
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 -ַארקָאמעד ַא רַאפ טשינ ןענייז ייז .עיצולָאװער-רטנָאק ןוא עיכרַאנַא רעד

 ןוא .טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב ןייר ַא רַאפ רָאנ ןענייז ייז ,טכַאמ רעשיט

 ,טנָארפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןעלקערבעצ טעװ טכַאמ עשיטסיװעשלַאב ַא

 ,עיצולָאװער עשיסור יד זַא ,ןעניימ ייז .עיצולָאװער יד ןסיײרּפָארַא ןלעװ ייז

 ןיא ָאד .עּפָארײא ץנַאג ןגיזַאב ןענעק טעװ ,טולב טימ סיוא טייג עכלעוו

 טּפַאכעגמורַא טָאה עדַאר יד; ..."רָאפ טינ רַאפעג ןייק זנוא טייטש וועיק

 םזיװעשלָאב רעד טָאה ָאד ןוא ,םוטרעױּפ רעניַארקוא ןופ ןטכיש עטיירב

 -עג ןוא םוטרעיוּפ רעניארקוא ןופ ןליוו ןטריזינַאגרָא ןטימ טנגעגַאב ךיז

 יד ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק טָאה רע ."סעיציזַאּפ ענייז ןופ ןטערטּפָא טזומ

 גנונדרָא יד ןטיה טעװ יז .עדַאר רעד עגונב םזיטַארַאּפעס ןיא ןעגנוקידלושַאב

 ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ךעלקילג ןענייז רימ .עניַארקוא ןיא

 ןסַאמ עטיירב יד ןופ טציטשעג טרעוװ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא עניַארקוא

 רעד ןגעק ןוא םזיװעשלָאב םעד ןגעק ןפמעק וצ זיא טציא עבַאגפיוא רעזנוא

 סיקסנערעק ןופ טצענערגעגּפָא ךיז ךיוא רעבָא טָאה רע .?ענישטשווָאלינרָאק

 .ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב יד ןָא גנוריגער ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןוא גנוריגער

 -ָארּפ ןפרַאש ַא ןעמונעגנָא עדַאר עניילק יד טָאה וויטַאיציניא סעסעּפַאר טיול

 ,(= דנַאטשפיוא ןגעק טסעט

 טכַאמ יד טנעה עריא ןיא ןעמונעגרעביא טָאה עדַאר עלַארטנעצ יד

 זיא זנוא רַאפ :ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה סעפַאר השמ ןוא .עניַארקוא ןיא

 זיא טכַאמ ריא .זייב ןייק טשינ -- עדַאר רעלַארטנעצ רעד ןופ טכַאמ יד

 סנעמעלַא רעזנוא ןופ טמַאטש סָאװ ,גנוניישרעד עכעלצעזעג ַא זנוא רַאפ

 -ולָאװער יד ןרעו טיובעג גָאט ןקיטנייה םייב ףרַאד'ס יװ ,םעד ףיוא קילב

 "ער רעניארקוא) טַאירַאטערקעס-לַארענעג רעיינ רעד; ..."?טכַאמ ערענָאיצ

 זיב ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ טײטשַאב (גנוריג

 ,(= "סעקיווָאדורט --- ןטסילַאיצָאס עטכער יד

 יד טרימַאלקָארּפ עדַאר עניילק יד טָאה 1917 רעבמעווָאנ 20 םעד

 טַאירַאטערקעס-לַארענעג ןיא טַאהעג טָאה דנוב רעד .,קילבוּפער עשיניַארקוא

 טָאה רעכלעוו ,ועיראטָאלָאז רעדנַאסקעלַא -- רעייטשרָאפ ןלעיציפָא ןַא

 ,רעלָארטנָאק-לַארענעג ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טרָאד

 -ייז ןטנגעג ןוא טעטש ייר ַא ןיא .ןטיבעג ךיז רדסכ טָאה עיצַאוטיס יד

 ,סעקיװעשלָאב ןוא רעניַארקוא יד ןשיווצ ןפמַאק עטנפָאװַאב ןעמוקעגרָאפ ןענ
 ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז ,וועיק ךיוא ייז ןשיווצ ,טעטש
 -עטש ַא ןעמונרַאפ 1918 רַאונַאי ןיא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 ןעניפעג ףיוא ןעלטימ עלַא ןדנעוונָא :םיללכ יד טלעטשעגטסעפ ןוא גנול

 ןטיהּפָא; רַאפ עדַאר רעד ןופ ףמַאק םעד ןציטש ייברעד ןוא ךיילגסיוא ןַא
 טַאר ןופ לַאפנָא םעד ןגעק עימָאנָאטױא רעשיטַארקָאמעד ןופ תודוסי יד
 טַאירָאטערקעס-לַארענעג רעד ביוא .,(סעקיװעשלָאב) ?ןרַאסימָאק-סקלָאפ ןופ

 סע רעדָא ךיילגסיוא ןַא ןגעוו ןגַאלשרָאפ עשידנוב יד ןעמעננָא טשינ טעוו
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 טלָאמעד ,םידדצ יד ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ ןטנּפָאװַאב ַא וצ ןייגרעד טעװ

 ןטערטסױרַא םיא ןופ רעײטשרָאפ רעשידנוב רעד לָאז

 טשינ טָאה דנוב רעד לייוו ,1918 רַאונַאי בייהנָא ןעשעג עקַאט זיא סָאד

 רעניַארקוא יד ןכלעוו ףיוא ,געוו םעיינ םעד ףיוא ןייג וצ ןעוועג םיכסמ

 ןוא דנַאלסור ןופ ןצנַאגניא ךיז ןסיײרּפָא -- ףױרַא זיא גנוריגער עמָאנַאטיױא

 דנוב רעד ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײד טימ םולש ןטַארַאּפעס ַא ןטילש

 ןטַארַאּפעס םעד --- םזיטַארַאּפעס ןקיכַאפייוצ םעד טפמעקַאב ןדישטנַא טָאה

 ,טפַאשהכולמ עטַארַאּפעס עשיניַארקוא יד ןוא םולש ןשיניַארקוא

 טכעלטנפערַאפ עדַאר רעניארקוא עלַארטנעצ יד טָאה 1918 רַאונַאי ןיא

 -קוא ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד טרימַאלקָארּפ טָאה סָאװ ,לַאסרעווינוא ןט4 םעד

 קרַאמ טָאה (סעקיוועשנעמ) .ּפיַא.ד.סיר רעד ןוא דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא .,עניאר

 סָאװ ,עיצַארַאלקעד א טנעיילעגרעביא עדַאר רעלַארטנעצ רעד ןיא רעביל

 : טגָאזעג ןעוועג זיא ריא ןיא .לַאסרעזוינוא ןט4 ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה

 טָאה טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ קיטילַאּפ עשירעטערַאפ יד;

 סָאד ןסָאגרַאפ טָאה ,עיכרַאנַא ןופ סמערָא יד ןיא דנַאלסור ןפרָאװעגנײרַא

 רעד ּפַאלק ןקרַאטש א ןבעגעג טָאה ןוא גירק-רעגריב ןופ טולב טימ דנַאל

 -ַאב ייז ןבָאה םעד ךרוד .םולש םענײמעגלַא ןַא ןסילש ןופ טייקכעלגעמ

 ןדָאב ַא ןפַאשַאב ןבָאה ןוא גנולַאפעצ רענײמעגלַא ןופ ןטפערק יד טיירפ

 רעד טימ ןקיטכערַאב ךיז ןליוו סָאװ ,ןעגנובערטש עשיטסיטַארַאּפעס יד רַאפ

 רעד ןופ סעיצַאנ ןוא ןטנגעג ערעדנוזַאב יד ןעװעטַארוצּפָא טייקידנעווטיונ

 -ערטש עקיזָאד יד ןענייז טייז רעטייוצ רעד ןופ .,עיכרַאנַא רעקידנסקַאוװ

 -שטייד יד טַאהעג גנַאל ןופ ןבָאה'ס סָאװ ,רענעלּפ יד וצ געוו ןפיוא ןעגנוב

 ,סעיסקענַא ענעפָא ןופ רָאנ טשינ רענעלּפ ,ןטסילַאירעּפמיא עשיכיירטסע

 -קַאפ ןדייגש סָאװ ,תוכולמ עקידנעטשבלעז םינּפל זיולב ןפַאש ןופ ךיוא רָאנ
 ,?עּפָארייא ןופ דנַאלסור ּפָא שיט

 עכלעזַא ייב ןריובעג טרעוו סָאװ ,עניַארקוא ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא יד

 ןופ ןוחצנ ַא רָאנ ,עיצולָאװער רעד ןופ גיז ןייק טשינ זיא; ,ןעגנוגנידַאב

 יד; ןעמ טניד םולש ןטַארַאּפעס םעד ןסילש ןטימ ..."םזילַאירעּפמיא

 "סור ןעלדנַאװרַאפ וצ טבערטש סָאװ ,םזילַאירעּפמיא-טלעוו ןופ ןסערעטניא

 -סקע ,ןטַאט-טלַאװג ןופ טקעיבָא ןַא ןיא ,עינָאלַאק ַא ןיא עניארקוא ןוא דנַאל

 ,"תופידר ןוא עיצַאטַאולּפ

 ךיז ןסײרּפָא סָאד סָאװ ,ןדָאש ןסיורג םעד םורַא טדער עיצַארַאלקעד יד

 -סור רַאפ ןעגנערב טצוװ םולש ןטַארַאּפעס ַא ןסילש סָאד ןוא דנַאלסור ןופ

 עיצַארַאלקעד יד ,טלעװ רעד ןופ םולש םעד רַאפ ןוא עניַארקוא רַאפ ,דנַאל

 יד רַאפ ןעייטש סָאװ ,ןבַאגפיוא ןוא ןטייקכעלגעמ יד טדערעגמורַא ךיוא טָאה

 טקידנערַאפ ךיז טָאה ןוא עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ ןטפערק ערענָאיצולָאװער

 :רעטרעװ יד טימ

 טרימַאלקָארּפ ןענייז סָאװ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד;

 -ַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןגעוו ץעזעג ןיא טקיטסעפרַאפ ןוא לַאסרעווינוא ןט3 ןיא
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 טזָאלרעד טשינ ףרַאד'ס .טרירעג טשינ ןביילב ןפרַאד ,עימָאנָאטױא רעל

 רעד ןלעו ןעגנורעדָאפ יד רַאפ ףמַאק ןיא .עיצַאזיניַארקוא-טלַאװג ןייק ןרעוו

 ןלעװ ןוא ןטפערק ערעייז ןקינײארַאפ עיטַארקָאמעד יד ןוא טָאירַאטעלָארּפ

 יד בילוצ .ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ-רענָאיצקַאער יד ןגיז ןזָאל טשינ

 ןזיױו ןוא ?ַאסרעויוא םעד ןגעק רימ ןעמיטש ןוויטָאמ ענעזיװעגנָא רעירפ

 יירט ןבילבעג ןענייז רימ זַא ,טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןצנַאג םעד

 -ילָאס יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןטלַאהניײא רעטייוו ןלעוװ רימ ,ןלַאעדיא ענייז

 ןעמוק וצ ידכ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידנעלסור ןוא ןשיניַארקוא ןופ טעטירַאד

 ןביילב טעװ דנַאלסור ןופ עניַארקוא ןליײטּפָא סָאד ןעוו ,גָאט ןקיטכיל םוצ

 ,(= "רעקלעפ-רעדירב ןופ ןבעל ןיא דָאזיּפע רעשיגַארט ַא יוװ זיולב

 ןפורעגסיורַא טָאה עדַאר רעלַארטנעצ רעד ןיא טירטסיורַא סרעביל

 ןוא דתב ןטימ ןעמַאװצ .רעדילגטימ עשיניַארקוא יד ןשיווצ םרוטש ַא

 יד :.ר .ס עשיסור יד טמיטשעג ךיוא לַאסרעווינוא ןט4 ןגעק ןבָאה .פ.ַא.ד.ס.ר

 ךיז ןבָאה ןויצ-ילעופ ןוא (.ס .י ןוא .ס .ס) עטקינייארַאפ יד ןופ רעייטשרָאפ

 ,טריקיטירק לַאסרעווינוא םעד ןבָאה ייז םנה ,ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא

 .קינייא ןעוועג דנוב רעד זיא לַאסרעווינוא ןט4 םוצ גנולעטש רעד ןיא

 -יניַארקוא רעיינ רעד וצ עיציזָאּפָא יד טכַארבעגסױרַא ןעמ טָאה םוטעמוא

 טגָאזעג טָאה "דנוב; ןופ טעטימָאק רעסעדָא ןופ ןַאגרָא רעד ,קיטילָאּפ רעש

 זָא טמענ לַאסרעווינוא ןט4 םעד ןרימַאלקָארּפ ןטימ, :לקיטרַא-טייל ַא ןיא

 עגַארפ רעניַארקוא רעד וצ עגונב עיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ קיטקַאט יד

 רעלעיציפָא סלַא !טסָאניטסָאמַאס' ענעפורעג ױזַא יד .גנוטכיר עיינ ץנַאג ַא

 ךות ןשיטסיניוװָאש-ףיט םעד טקעלּפטנַא גנוריגער רעשיניַארקוא רעד ןופ סרוק

 טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .גנוגעװַאב רעשיניַארקוא רענרעדָאמ רעד ןופ

 "וא רענײמעגלַא רעד ןופ ּפָא דלַאב רעבירעד ךיז טרעדנוז שארב 'דנוב' ןטימ

 -טנַארַאפ ןייק ןעמענ טינ לֵאפ ןייק רַאפ ךיז ףיוא ליוו ןוא קיטילָאּפ רעניַארק

 דנַאברַאפ ןויטַארעדעפ ןרַאפ ןענייז רימ, ..."סרוק םעיינ ןרַאפ טײקכעלטרָאװ

 זיא עניַארקוא ןכלעוו טימ ,דנַאלסור ןשינַאקילבוּפער םעד טימ עניַארקוא ןופ

 יָארּפ רימ .ןדנוברַאפ גנע תורוד ליפ שירָאטסיה ןוא שיטילָאּפ ,שימָאנָאקע

 טמענ עכלעוו ,עיצַאּפוקַא (רעשיכיירטסע ןוא רעשטייד) רעד ןגעק ןריטסעט

 עטצעל רעזנוא -- ןלַאירעטַאמ עיױר ,ןטקודָארּפ עטצעל יד זנוא ייב וצ

 ,(*+ ?תויח

 יד .שינעעשעג יד טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ּפָאקסָאדײלַאק ַא ןיא יו

 -ךיירטסע ןוא עשטייד יד .םולש ןרעדנוזַאב ַא ןסָאלשעג ןבָאה רעניַארקוא

 ,דנַאל סָאד ןעמונרַאפ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןבָאה ןעײמרַא עשירַאגנוא

 לירּפַא 28 םעד ןוא עדַאר רעניַארקוא יד ןבירטעצ טָאה טכַאמ:עיצַאּפוקָא יד

 ןופ שארב ןַאמטעה סלַא -- שינערעקרעביא-הכולמ ַא טויפעגכרוד 8

 -ָאקס לַארענעג םעד ,גייצעג קיליװ ַא סריא טלעטשעגקעוװַא יז טָאה עניַארקוא

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא ,יקסדאּפָאר

 רעכיירגיז רעד רַאפ טרילוטיּפַאק ןבָאה תוכולמ-לַארטנעצ יד ןעוו ,המחלמ

 ,תוכולמ-ברעמ יד ןופ עיצילַאָאק
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 ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד יא 0

 גירק-רעגריב רעד ,סעיצַאּפוקַָא עדמערפ יד ,דנַאל ןופ טייקנסירעצ יד

 טייקיטעט יד טעוװעמַאהעג קרַאטש ןבָאה רָארעט רעשיטסיװעשלָאב רעד ןוא
 ןופ רעגנוה ןוא עיטַאּפַא ,טייקדימ יד ןפלָאהעגוצ ךָאנ טָאה םעד וצ .דנוב ןופ
 ןקידעבעל םעד ןטלַאהוצפיוא טימַאב ךיז דנתב רעד טָאה ךָאד ,םלוע ןטיירב

 וצ גנַארד םעד ןסַאמ-סקלָאפ יד ייב טקעװעג ןוא םַאלפ ןרענָאיצולָאװער
 ,טייקיטעט-טסבלעז

 עטלײװעג-שיטַארקָאמעד יד ןבירטעצ עקַאט ןבָאה סעקיוועשלָאב יד

 עשיטָאטש יד ,(עטנַאוטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד -- סעיצוטיטסניא

 -ָארּפ ןוא ןטעװַאס עלענָאיציזָאּפָא יד ,ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז עשיפרָאד ןוא

 ןוא ָאד ךָאנ ןענייז סַאג רעשידיי רעד ףיוא רעבָא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 ,סעיצוטיטסניא עשיטַארקַאמעד ןופ ךעלטשער ןוא ךעלקערב ןבילבעג טרָאד

 רָאפנעמַאזצ ןשידיי םוצ ,תוליהק עשידיי ןופ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס
 -קוא ןיא ןייז טלָאמעג טנעקעג סָאד טָאה ןטסרעמ םוצ .טַאר-לַאנָאיצַאנ ןוא

 טשינ הטילש ןייק 1918 ןיא טָאה טכַאמ עשיטסיוועשלָאב יד ואוו ,עניַאר
 ,טַאהעג

 טגנערב (1918 ,8 רעמונ) ישטָאבַאר יקסיירוועי ןַאגרָא רעשידנוב רעד
 -- ןטסיניצ .,עניַארקוא ןופ רעטרע 90 ןיא ןלַאוװ-הליהק יד ןופ לכה-ךס ַאזַא

 357 ןוא ןעמיטש 27,427 --- דנוב ;םיסנרּפ עטלייוועג 790 ןוא ןעמיטש 0

 -רַאפ ; םיסנרּפ 212 ןוא ןעמיטש 16,145 --- (ןסקָאדָאטרָא) תודחא ; םיסנרּפ
 -יטש 123,289 --- ןויצ-ילעופ :; םיסנרּפ 189 ןוא ןעמיטש 14,289 -- עטקינייא
 ,םיסנרּפ 51 ןוא ןעמיטש 6,122 -- ייטרַאּפ-סקלָאפ :םיסנרּפ 184 ןוא ןעמ
 טמיטשעג .עשיאיײטרַאּפמוא טנעצָארּפ 20 ךרעב ןעוועג ןענייז םעד ץוחַא
 ,עטקיטכערַאב-לַאװ יד ןופ טנעצָארּפ 28 לכה-ךס ןבָאה

 ץנערעפנָאק עשידנוב ַא ןעמוקעגרָאּפ קסנימ ןיא ןיא 1918 יַאמ בייהנָא
 ץנערעפנָאק יד טָאה תוליהק יד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןיא ,דנַאלסורסייוו ןופ

 יד ןפרַאד דנוב ןופ עיציזָאּפ רעקידרעירפ רעד טימ םכסה ןיא זַא ,טרעלקרעד
 ץנעטעּפמָאק רעייז ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןייק ןגָארט טשינ תוליהק

 ףליה עלַאיצָאס יד .(וו.ַאא ןלוש) םינינע-רוטלוק רקיעב ןײגנײרַא ןפרַאד

 ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז רעשיטָאטש רענײמעגלַא רעד רַאפ ןינע ןַא ןייז ףרַאד
 ,תוליהק יד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז וויטקַא ןפרַאד ןטסידנוב יד
 עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאק םעד טריטָאקיאב דנוב רעד טָאה קיטייצכיילג
 ייווצ בילוצ ןָאטעג סע טָאה רע ,ןפַאשעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,םינינע
 -לעּפַאב עשידיי יד טריטנעזערּפער טשינ טָאה טַאירַאסימָאק רעד : םימעט
 עיצוטיטסניא יד ,סנטייוצ ;טַארַאּפַא גנוריגער ַא ןעוועג זיא ןוא גנורעק

208 



 תוכייש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןבַאגפיוא טנכיײצעגנָא ךיוא ךיז טָאה
 זיולב ןבָאה ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןופ) רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד וצ

 ,(טַאירַאסימָאק ןשידיי םענעפורעג ױזַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןויצ-ילעוּפ יד
 ןופ רָאפנעמַאװצ א טנפעעג ךיז עװקסָאמ ןיא טָאה 1918 ינוי 20 םעד

 "עד 100 ךרעב ןעמוקעג ןענייז'ס .דנַאלסור-סיורג ןיא ןטַאגעלעד-הליהק

 דצמ טרעטשעגמוא ןייגכרוד ןענעק לָאז רָאפנעמַאװצ רעד ידכ ,ןטַאגעל

 -ָארּפ עשיטילָאּפ ןטימעגסיוא ןוויכב ןעמ טָאה ,טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד
 עלענָאיצַאזינַאגרָא טימ זיולב ןעמונרַאפ לעיציפָא ךיז טָאה'מ ןוא ןעמעלב

 -גוב יד ,טקילײטַאב ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסידנוב .םינינע עלעיצנַאניפ ןוא
 ןטלַאהעג ןבָאה יקצעוועזעמ .ּפ ןוא ןָאסמיכַאנ ,מ .רד ,ןַאמקיליײה היבוט ןטסיד

 רָאפנעמַאזװצ רעד .ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז סָאװ ,םינינע ןגעוו ןטַארעּפער
 -ער יד טדערענמורַא ןוא תוליהק יד רַאפ טוטַאטס ַא ןעמונעגנָא ךיוא טָאה
 ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה (ארזע) ןעזָאר .מ .םיטילּפ עשידיי יד ןופ עיצַאוקַאווע
 ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןגָארטעגנײרַא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד

 זוליהק יד ןבירטעגרעדנַאנַאפ טָאה טכַאמ עשיטסיװעשלָאב יד סָאװ ,םעד
 רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה סעיסערּפער רַאפ ארומ בילוצ .םרעּפ ןוא לָאירָא ןיא
 םייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער יד ןוא ןינע םעד ןגײלּפָא ןסָאלשַאב

 -נָא עלַארטנעצ ַא ןבילקעגסיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ-הליהק רעד .,ףוס עמַאס
 -ייה ,ט) ןטסידנוב 6 ,ןטסינויצ 16 --- ןַאמ 40 ןופ טפַאשרעּפרעק עקידנריפ
 -לעטייט ,שטיװָארעשָא ,ןעזָאר .מ ,יקצעוועזעמ .ּפ ,יקסווַאלסאז .ד ,ןַאמקיל

 3 ,עטקינייארַאפ 3 ,עשיאיײטרַאּפמוא 4 ,(ןסקָאדָאטרָא) תודחא ןופ 5 ,(םיוב
 ."עּפורג רעלַאנָאיצַאנ; רעד ןופ 1 ,ןטסיקלָאפ 2 ,ןטסינויצ-ילעוּפ

 ןיא ןלַאװ:הליהק ןגעװו תועידי ןעוועג ןענייז 1918 טסוגױא ףוס זיב

 ןפיוא ןעוועג ןטסינויצ יד ןענייז ןעיײטרַאּפ יד ןופ .עניַארקוא ןופ ןטקנוּפ 3
 -- טרָא ןטירד ןפיוא ,דנוב רעד ןעוועג זיא טרָא ןטייווצ ןפיוא ,טרָא ןטשרע
 טנעצָארּפ 20 םורַא ןעמוקַאב ןבָאה עשיאייטרַאּפמוא יד .(ןסקָאדָאטרָא) תודחא
 -לַאװ יד ןופ לייט רעסיורג ַא .(דנתב רעד יו ,ליפ ױזַא ךרעב) ןעמיטש
 יד רעקיניוו:רעמ .טקילײטַאב טשינ ךיז ןלַאװ יד ןיא ןבָאה עטקיטכערַאב
 רעד וצ (1918) ןלַאװ יד ייב ןעװעג ךיוא ןענייז ןשינעטלעהרַאפ עבלעז

 יד ןענייז ןעײטרַאּפ יד ןופ .עניארקוא ןיא גנולמַאזרַאפ-לַאנָאיצַאנ רעשידיי
 -טנעצ רעד) .ןטייווצ ןפיוא דנוב רעד ןוא טרָא ןטשרע ןפיוא ןעוועג ןטסינויצ
 ןבעגעגסױרַא 1919 רעמוז טָאװ םינינע עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאק רעלַאר
 .ָארויב-לַארטנעצ רעייז ןוא תוליהק יד םוטעמוא ןרידיווקיל וצ לעּפַאב ַא

 רעד טנָאזעג טָאה -- רַאטנעװניא ןטיוט ןוא ןקידעבעל םעד ,ןעמוס-טלעג יד,
 ןעועג זיא לעפַאב רעד .?ןטַאירַאסימָאק עקיטרָא יד ןבעגרעביא -- לעּפַאב
 ,(ןילַאטס .י ןופ טקיטעטשַאב ןוא יקסרוגא .ש ןופ ןבירשעגרעטנוא

 עקילייװטייצ יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז וועיק ןיא זיא 1918 רעבמעווָאנ ןיא
 טָאה עיצקַארּפ עשידנוב יד .עניַארקוא ןיא גנולמַאזרַאפ-לַאנָאיצַאנ עשידיי
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 טנעיילעגרעביא עירול שריה טָאה ןעמָאנ ריא ןיא .,ןטַאגעלעד 22 טלייצעג

 עיציזָאּפ יד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצַארַאלקעד ַא

 : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .םינינע עשידיי ייר ַא עגונב דנוב ןופ

 -עגסױרַא זיא עימָאנָאטױא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד;

 -קוא ,קירוצ רָאי 17 טימ ךָאנ דנוב ןכרוד לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טלעטש
 -רעּפ-לַאנָאיצַאנ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי ואוו ,דנַאל עטשרע סָאד זיא עניַאר

 עשטייד יד) עיצקַאער יד ןעמוקעג זיא'ס תעשב  .?עימָאנָאטױא עלַאנַאס
 עשידיי יד יז טָאה ,(יקסדַאּפָארָאקס ןַאמטעה ןופ הלשממ יד ןוא עיצַאּפולָא
 ןטפערק ערעזנוא עלַא טימ ןריטסעטָארּפ רימ; .טפַאשענּפָא עימָאנָאטױא
 עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןעמונעגּפָא זנוא ייב טָאה סָאװ ,עיצקַאער רעד ןגעק

 -רַאפ עלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןעו ,טנעמָאמ םעד ןיא ןיוש, ..."?עימָאנָאטױא
 ...?סערגנָאק-םולש ןופ לעװש ןפיוא רימ ןעייטש ,ףיוא ךיז טנפע גנולמַאז

 זומ'ס .עגַארפ עלַאנָאיצַאנרעטניא סלַא ןּרעװ טלעטשעג זֹומ עגַארפ-ןדיי יד;

 יד ןוא גנוקיטכערַאבכײלג עלופ רעזנוא ןרעװ טנעקרענָא לַאנַאיצַאנרעטניא
 רעדנעל עלַא ןיא עימָאנָאטױא רעלַאנַאטרעּפ-לַאנָאיצַאנ ףיוא ןדיי ןופ טכער

 ,ןטנגעג ענעסירעגּפָא ןוא עטלייטעצ טציא עלַא ןיא ןוא ללכב טלעוו רעד ןופ

 רעוויטַארעדעּפ רעדנעלסור ןייא ןיא ןרעוו טקינייארַאפ רעדיוו ןפרַאד עכלעוו
 טשינ ןרעװ טזיילעג טעװ עגַארפ-ןדיי יד, .. "קילבוּפער לעשיטַארקַאמעד

 רַאפ זיא דנַאל ןייק .ןעניואוו ןדיי ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא רָאנ ,דנַאל ןייא ןיא

 ואו ,רעדנעל עלַא ןיא ,עטלייועגסיוא ןייק טשינ ןוא רעכליב טשינ זנוא

 רעשידיי רעד רַאפ גנוקיטכערַאבכײלג עלופ רימ ןרעדָאפ ,ןעניואוו ןדיי

 -ַאנַאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ףיוא טכער רַאפ ,ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ ,עיצַאנ
 -יטפעשַאב עלַא ןופ טייהיירפ ,עיצַארגימיא ןופ טייהיירפ ,עימָאנָאטױא רעל

 רימ ןרעדָאפ ,רעדנעל ערעדנַא עלַא רַאפ יו ,עניטסעלַאּפ רַאפ, . . ."ןעגנוק
 עניטסעלַאּפ ןופ גנורעקלעפַאב יד לָאז .גנומיטשַאבטסבלעז ןופ טכער עלופ

 -ננודנירג רעטלייועגסיוא-יירפ ַא רעייז ףיוא ,סעיצַאנ עריא עלַא ןופ ,אפוג
 ןייק, ..."?דנַאל ןופ לרוג םעד ןעמיטשַאב ןיילַא (עטנַאוטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ

 = "רעדנעל עלַא ןיא טכער עלַא ,דנַאל ןייא ףיוא טכער

 -קואלַא עטשרע יד ןביוהעגנָא ךיז וועיק ןיא טָאה 1918 יַאמ 21 םעד

 טרעיודעג טָאה יז .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ ץנערעפנָאק עשיניַאר
 טעטש 105 ןיא ןענייארַאפ עקיטרָא 211 ןופ ןטַאגעלעד 550 ךרעב .געט 6
 -עד 267 .רעדילגטימ טנזיוט 700 זיב ןטערטרַאפ ןבָאה ייז .ןעמוקעג ןענייז
 ,(ןטסידנוב ןוא סעקיוועשנעמ) .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ןטַאגעל
 עשיניַארקוא ןופ ןעוועג ןענייז טשער יד ,סעקיװעשלָאב ןעוועג ןענייז 5
 עשידיי .ןויצ-ילעוּפ ןוא עטקינייארַאפ ,עשיאיײטרַאּפמוא ,,ר .ס ,ןעײטרַאּפ
 ,23 --- עטקינייארַאפ ,ןטסידנוב ייז ןופ 80 -- 130 ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד
 -בַא ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד עשיטסיוועשנעמ יד ןופ שארב .,17 -- ןויצ-ילעופ
 ןגעוו טרירעפער טָאה רעטשרע רעד .יװרַאג רטָאיּפ ןוא (ווָאמוַאנ) גרובזניג םַאר

 -רָא ןגעוו רעטייווצ רעד ןוא ןענייארַאפ יד ןופ קיטקַאט רעשימָאנָאקע רעד
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 טרירעפער טָאה קורב .עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןוא םינינע עלענָאיצַאזינַאג

 עלַאנָאיצַאנ יד ןגעוו טרירעפער טָאה סעּפַאר ,טייקיטעט-רוטלוק רעד ןגעוו

 -עפַאר ןופ קנַאדעג-טנורג רעד .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןיא םינינע

 ַא טױל טיובעג ןייז ןפרַאד ןענייארַאפ יד :ןעװעג זיא טַארעפער סעס

 .סעיצקעס עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ טימ ּפיצנירּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא גנערטש

 ןכַארּפש ערעייז טימ ןצונַאב וצ ךיז טכער ןבָאה ןפרַאד ןטייהרעדנימ יד

 .ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא

 ,ָאמוַאנ-גרובזניג ןטנערעפער יד טגיילעגרָאפ ןבָאה'ס סָאװ ,ןזעט יד

 רעקידנגעוורעביא ןַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סעפַאר ןוא קורב ,יװרַאג

 ןענייז ןוא קיצכעז ןוא עכעלטע ןעוועג ןענייז ןגעק ןעמיטש יד) טייחרעמ

 טָאה ףוסל .(ןטסיכרַאנַא ןוא .ר .ס עקניל ,סעקיװעשלָאב יד ןופ ןעמוקעג

 "1ריפנָא ןַא טלייוועגסיוא ענעטלַאהעגּפָא 18 ייב 5 ןגעק ןעמיטש עלַא טימ ןעמ

 -סיוא רָאפנעמַאצ רעד טָאה ןטסידנוב .ןָאזרעּפ 25 ןופ טפַאשרעּפרעק עקיד
 .גרעבסָאלש .ד ,גרובזניג .ש ,ץעּפיל דוד ,יקסירעמעשט .א -- 4 טלייוועג

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד ןיא ןענייז םעד ץוחַא
 עשיניַארקואלַא עלַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ ןײרַא ךיוא עניַארקוא ןיא ןענייא

 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה) ןענייארַאפ עלַארטנעצ עכעלטע ןופ .,ןענייארַאפ

 -נוב ןרָאװעג טריגעלעד ןענייז (רעטעברַא-ץלָאה ,רעטעברַא-לַאטעמ ,רעדיינש

 רעטשרע רעד ףיוא .יקצינלעמכ ,ײװָאלָאס ,ןַאמלעדײא ,לאירא ;ןטסיד

 -עשנעמ 14 ייז ןופ ,רעדילגטימ 27 ןעוועג ןענייז טַאר-לַארטנעצ ןופ גנוציז

 ,(** ןטסידנוב 9 ןוא סעקיוו

4 

 ןוא ןעגנוטַארַאב לָאצ ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1920 -- 8 ןרָאי יד ןיא

 ןיא זיא 1918 לירּפַא 3 -- ץרעמ 31 ןופ געט יד ןיא .דנוב ןופ ןצנערעפנָאק

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק עט2 יד ןעמוקעגרָאפ וועיק

 ןוא טכעריםיטש טימ ןטַאגעלעד 47 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה'ס .עניַארקוא

 טעטימָאק-טנגעג ןופ טכירַאב םעד ןרעהסיוא ןכָאנ ,טכעריגנוטַארַאב טימ 0

 -דנַאה ןוא ןעגנולעטש יד טקיטכערַאב ןוא שינעטנעק וצ ןעמונעג ןעמ טָאה

 םעד עגונב ןעװעג זיולב ןענייז תועד-יקולח .טעטימָאק-םורד ןופ ןעגנול

 טזָאלעגסױרַא טָאה טעטימָאק-טנגעג רעד סָאװ ,! קיטכיזרָאּפ טייז , ףורפיוא

 סעקיװעשלָאב יד ןוא עדַאר רעד ןשיוװצ ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןתעב 1918 רַאונַאי

 זיא עטַאבעד ַא ךָאנ .עטצעל יד וצ שירענגעק ןעוועג זיא ןוא וועיק ןיא

 -ולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ענעטלַאהעגּפָא 17 ייב 2 ןגעק ןעמיטש 15 טימ

 .ףרפיוא םעד וצ המכסה ַא טימ עיצ

 ,ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,עיצולָאזער רעשיטילָאּפ רעד ןיא

 ןעמעננָא ןפרַאד גנוריגער יד ןוא עדַאר עלַארטנעצ יד; : ןרָאװעג טגָאזעג זיא

 -סור טימ גירק רעד ןרעוו טקידנערַאפ רעכיג סָאװ לָאז סע ידכ ,ןעלטימ עלַא
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 סעיסקענַא ןָא םולש רעשיטַארקַאמעד ַא ןרעוו ןסָאלשעג לָאז סט ןוא דנַאל

 -ָאקע ןוא עשיטילָאּפ עיירפ יד ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,סעיצוביוטנָאק ןוא
 ןדָאב ַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןטיירגוצ ןוא תוכולמ עדייב ןופ גנולקיוװטנַא עשימָאנ
 ןופ ןסערעטניא יד; ,.."רעקלעפ עלַא ןופ ןבעלנעמַאזוצ ןכעלדירפ רַאפ

 ןופ ןסערעטניא יד ,דנַאלסור ןופ ךיוא ױזַא ,עניארקוא ןופ סַאלק-רעטעברַא
 יד ןופ טייקידנעטשבלעז רעשיטילָאּפ ןופ ןוא גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע
 טלעטשעגפיוא רעכיג סָאװ לָאז סע זַא ,סיואכרוד ןרעדָאפ רעדנעל עדייב
 ,דנַאלסור ןרענָאיצולַאװער םענעזעװעג םעד ןופ טייקכעלטייהנייא יד ןרעוו

 םנופ טַאטלוזער סלַא זַא ,ןרעדָאפ רעבירעד זומ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 "מַאזרַאפ-גנודנירג רעניַארקוא יד לָאז עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןשיווצ םולש

 רענערעוואוס רעד ןשיװצ דנַאברַאפ ןוויטארעדעפ םעד ןלעטשפיוא גנול
 -ער םעד ןופ ןקילבוּפער עיירפ עלַא יד טימ קילבוּפער-סקלָאפ רעניַארקוא

 ,..?דנַאלסור ןוענָאיצולָאװ

 -ַאיצַאס יד ןופ לייטנָא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ךיוא טָאה עיצולָאזער יד

 ןפורפיונוצ טרעדָאפעג טָאה יז .עניַארקוא ןיא טכַאמ-גנוריגער רעד ןיא ןטסיל
 ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג עשיניַארקוא יד רעכיג סָאװ

 "ַארַאב עלַארטנעצ ַא ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ ןיא זיא 1918 גנילירפ ןיא
 ןענעק ןטסידנוב זַא ,ןסָאלשַאב טָאה גנוטַארַאב עקיזָאד יד .דנוב ןופ גנוט
 ןלָאז ייז זַא ,יאנתב ןטמַא עשיטעווָאס ףיוא ןוא ןטעוװָאס יד ןיא קיטעט ןייז
 -ָאס ערעייז רַאפ טייהיירפ יד ןוא טײקיגנעהּפָאמוא רעייז ןטלַאהנײא ןענעק
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא קיטייצכיילג .ןעגנוגייצרעביא עשיטַאדקָאמעד-לַאיצ
 ןוא טַאירַאסימָאק ןשידיי םענעפורעג ױזַא םעד ןריטָאקיַאב וצ סולשַאב ַא

 -סיוא סעקיװעשלָאב יד ןבָאה 1918 רעמוז) רעײטשרָאט ןייק ןיהַא ןקיש טשינ
 רעייטשרָאפ יד ןטעוװָאס יד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ ןופ ןסָאלשעג
 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס ןוא סעקיוװעשנעמ-ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ

 רעדיוװ עװקסָאמ ןיא זןיא 1918 רעבמעצעד 27 -- 24 ןופ געט יד ןיא
 יז טכער-גנומיטשַאב טימ .דנוב ןופ גנוטַארַאב עלַארטנעצ ַא ןעמוקעגרָאפ
 ,ַאינדור ,וועליהָאמ ,קצולס ,קסױרבָאב ,קסנימ ןופ ןטַאגעלעד 22 ןעוועג ןענ
 -ָארטעּפ ,עוקסָאמ ,קסנעלָאמס ,קָאדָארָאה ,קסבעטיוו ,שטַאימוש ,ענווָארבוד
 ןופ טעטימָאק-טנגעג ,ַאזנעּפ ,קסניביר ,שזעינָארָאװ ,דָארָאגװָאנ-ינשזינ ,דַארג
 ןלעטשּפָא ןבילוצ ןעמוק טנעקעג טשינ ןבָאה ןטַאגעלעד ליפ .ברעמ-ןופצ

 ןופ רעטערטרַאפ ןעוועג ןענייז טכעריגנוטַארַאב טימ .רעקרַאפ-ןַאב םעד
 ,רעטרע ערעדנַא ןוא דַארגָארטעּפ ,שזעבעס ,ןַאכַארטסַא

 עכעלטע ןיא .טקידנערַאפ ןעועג טלָאמעד ןיוש זיא המחלמ-טלעוו יד

 רעשיסור ףיוא טצעזעגסױרַא טַאהעג תוכולמ-ברעמ עכיירגיז יד ןבָאה רעטרע
 עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה גנוטַארַאב יד ,ןטנַאסעד עשירעטילימ דרע
 טלַאװג טימ ןפרַאװּפָארַא סָאד, :טגָאזעג ןעװעג זיא ריא ןיא .םעד ןגעק
 ןטייברַאפ סָאד ןוא טנַאטנַא רעד ןופ ןסקיב יד ךרוד טכַאמ עשיטסיװעשלָאב יד
 רעד ןופ ןוחצנ ַא ןעוועג קפס ןָא טלָאװ גנוריגער רעזַאושזרוב ַא ךרוד יז
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 ןביילב טשינ ןעק עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד .עיצקַאער רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ָאלשטנַא ןַא ןזײװסױרַא זומ יז .רָאפ טמוק סָאװ ,ףמַאק םנופ טייז ַא ןיא
 ,?ףירגנָא ןקיזָאד םעד דנַאטשרעדיװ םענעס

 -עגסױרַא עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד טָאה דנַאל ןיא בצמ םעד ןגעוו
 "מַאזרַאפ ,עסערּפ ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ןבעגקירוצ :ןעגנורעדָאפ יד טלעטש
 ןלָאז ייז וצ ןלַאװ יד ןוא קיגנעהּפָאמוא ןייז ןלָאז ןטעוװַאס יד ..וו.ַא:א ןעגנול

 -ָאס יד ןפרָאװעגרעטנוא ןייז ןלָאז טכַאמ רעד ןופ ןענַאגרָא עלַא ,עיירפ ןייז
 ןופ קיטקַארּפ יד ללכב ןוא ףָארטש-טיוט ןרעוו טפַאשעגּפָא לָאז'ס .ןטעוו

 ןרעהפיוא לָאז ןטעוװָאס יד ןופ עיצוטיטסנָאק יד .סעיסערּפער ןוא רָארעט

 ,עיצקיפ ַא ןייז וצ
 יד ןיא ןעמענרַאפ וצ ןרָאװעג טביולרעד זיא רעדילגטימ:ייטרַאּפ יד

 -בלעז סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענײמעגלַא ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשהכולמ

 סנטסָאּפ עקיזָאד יד ףיױא טייקיטעט יד לפיוו ףיוא, ,סנטסָאּפ עקידנעטש
 ןסולשַאב יד טימ ןוא םַארגָארּפ ןטימ הריתס ַא וצ ןעגנערב טשינ ייז טעוו
 ןטערטסױרַא םוטעמוא ףרַאד עיטַארקָאמעד-:לַאיצָאס יד; ,,?ײטרַאּפ רעד ןופ

 עריא ןופ טייקלופ רעצנַאג רעד רַאפ ךיז קידנלעטשנייא ,קידנעטשבלעז
 -ןטַאר רעד ןופ ןדָאב ןפיוא ןטעברַא ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא יד ,?ןּפיצנירּפ
 קיטירק רעקיטיײזלַא ןַא ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז ייברעד רעבָא ,עיצוטיטסנָאק
 יד .םזיטַארקָאמעד ןופ ןעיידיא יד רַאפ ךיז ןלעטשנייא ןוא טכַאמ רעד ןופ

 -עלרעניא רעד רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא טשינ טמענ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ,(*סעקיװעשלָאב יד ןופ קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא ןוא רעכ

 ןענייז 1918 רעבמעצעד ןיא גנוטַארַאב רעװקסָאמ רעד ןופ ןסולשַאב יד
 טָאה דתב רעד סָאװ ,גנולעטשנייא טנורג רעד ןופ טייוו שּפיה ןעוועג ןיוש
 ,דַארגָארטעּפ ןיא 1917 רעבמעצעד ןיא רָאפנעמַאזוצ ןט8 ןייז ףיוא ןעמונרַאפ

 קידנעמעננָא ןוא עיצוטיטסנָאק-ןטַאר רעד ןופ ןדָאב ןפיוא ךיז קידנלעטש
 רעבָא ןבָאה ,ןטעוװָאס יד ןופ ןעמַאר יד ןיא טעברַאטימ ןופ טייקכעלגעמ יד
 ןלעיּפיצנירּפ ןוא ןשיאיידיא ,ןקידנעטשבלעז םעד ןטלַאהעגנייא ןסולשַאב יד

 רעד ןופ גנולעטש יד ןעװעג ךיוא ךעלטנגייא זיא סָאד .םזידנוב ןופ ךות
 .עיטַארקָאמעדילַאיצַָאס רעדנעלסור רעד ןופ טייהרעמ רעסיורג

8 
 כא א

 ןבילבעג דנתב רעד זיא ,המחלמ-טלעו רעד ןופ ףוס ןזיב ,1918 ןיא

 ןופ ןעוועג ייז ןענייז ,תועד-יקולח ןעוועג ןענייז'ס ביוא .קינייא ןוא ץנַאג
 ףיוא ןרעוו טזיילעג ןוא טבעלעגסיוא טנעקעג ןבָאה ייז זַא ,רעטקַארַאכ ַאזַא

 ןוא ָאד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןפוא ןשירבח ,ןשיטַארקָאמעד ַא
 ןענייז סָאד רעֶבָא ,סעקּפורג עניילק ןליפא רעדָא םידיחי קעװַא ןענייז טרָאד

 -יהועניא יד; ,ללכ םעד טקיטעטשַאב ןבָאה סָאװ ,ןעמַאנסיוא זיולב ןעוועג

 עטסקרַאטש יד ןבילבעג 1919 ןיב ןיא ..'דנוב' ןופ טייקטסעפ עטסקינ
 ןיא .דנַאלסור ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוטסעפ עטסרעכיז ןוא
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 ,ןפמַאק ,סעיצקַארפ ,ןעגנוטלַאּפשּפָא ,ןעגנוטלַאּפש ןעוועג ןענייז ןעײטרַאּפ עלַא

 -ַאגרִא טשרעהעג עיצולָאװער רעשטייד רעד ךָאנ זיב טָאה 'דנוב' ןיא רָאנ
 ,(== "טייקיגייא עלענָאיצַאזינ

 -שטייד ןיא עיצולָאװער יד ,1919 ןיא טרעדנעעג לַאקידַאר ךיז טָאה סָאד
 -געל עשיאעּפָארײא ערעדנַא ייר ַא ןיא ןזיורבפיוא ערענָאיצולָאװער יד ,דנַאל

 -ַאכ םעד עגונב גנולעטשנייא רעד ןיא עיזיווער ַא ןעוועג םרוג ןבָאה רעד

 םזילַאיצַאס ןריפנייא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןוא עכָאּפע רעד ןופ רעטקַאר

 טפיטרַאפ ךיז ןוא ןעמוקעגפיוא ןענייז ןדָאב םעד ףיוא .הפוקת רענעי ןיא
 -טנירג ױזַא טריפעגכרודַא "עיזיווער, יד טָאה לייט ןייא .תועד-יקולח יד
 ;שזַאגַאב ןשיאיידיא ןקידרעירפ ןופ ןבילבעג קינייו רָאג זיא'ס זַא ,ךעל

 -רַאפ טזָאלעג טשינ ךיז קיטקַאט יד ןרידיווער םייב טָאה לייט רעטייווצ ַא
 ןענייז סָאװ ,ןּפיצנירּפ ענעי ןטלַאהעגנייא ןוא טעטילַאטנעמ-טכַאמ ןופ ןריפ
 טָאה תוטיש ייוצ יד ןשיװצ טיירטש רעד .םזילַאיצָאס ןרַאפ ךעלטנזעוו

 ,ןביוהעגנָא ךיז

 "אר רעקָאטסילַאיב 2 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1919 רַאונַאי 31 ןזיב 25 ןופ

 ןופ ןטַאגעלעד 35 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא .דנוב ןופ ץנערעפנָאק-ןָאי
 ,קסנַאירב ,יקנירק ,ןישינק ,קסלעיב ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב :רעטרע 15 יד
 -סיווס ,קסיוװָאקלָאװ ,עילָאװַאכוס ,עקלָאקָאס ,ץיװָאטסערעב ,עלרָא ,עװָאלַאכימ

 ,רעדילגטימ 2,200 ןטערטרַאפ ןבָאה ייז ,(טרָא ןַא ךָאנ ןופ ןוא) זדנָאינָאג ,שטָאל

 רָאטקיװ טריטנעזערּפער טָאה דנַאלסור ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד
 ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא עמרוט רעװקסָאמ ןופ טיײרפַאב םיא טָאה'מ) רעטלַא

 רעכלעוו ,םינינע-ןרעסיוא רַאפ רַאסימָאק רעשיטעווָאס ,ןירעשטישט .ג ןופ

 ,(ןָאדנָאל ןיא ןרָאי-עיצַארגימע יד ןופ ךָאנ ןרעטלַא טימ טעדניירּפַאב ןעוועג זיא

 ,סעיצולָאזער עשיטילָאּפ ןופ ןטקעיָארּפ 2 ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ןענייז'ס

 -רעדנימ יד) 8 ןגעק 25 ןופ טייהרעמ ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ענייא
 -ונעגנָא יד .(עיטַארקָאמעד ןופ גָאזּפָא ןלעיּפיצנירּפ ַא טגנַאלרַאפ טָאה טייה

 ןיירַא ןענייז רימ זַא; (1 :טסעפ ןרעדנַא ןשיוצ טלעטש עיצולָאזער ענעמ

 גנוקינייארַאפ יד רָאנ; (2 .?עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ הפוקת רעד ןיא

 ןרענָאיצולָאװער ןיא תוחוכ ערענָאיצולָאװער ןוא עשירַאטעלָארּפ עלַא ןופ
 טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןוחצנ םוצ ןריפ טעװ ,טַאר-רעטעברַא ןיא ,ןַאגרָא-ןסָאלק

 ןיא ץנַארעלָאט ןוא טייהיירפ עכעלרעניא יד רָאנ, (3 .?םזילַאיצָאס ןרָאפ

 ןענעקרענָא רעבירעד .וצרעד ןעגנוגנידַאב יד ןענייז אפוג סָאלק-רעטעברַא
 ,ןעלטימ עקיטסייג טימ זיולב ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצַאס ןשיווצ ףמַאק ַא רימ

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןרעביא רוטַאטקיד יד ןפרַאוװרַאפ ןוא רָארעט טימ טשינ רעבָא
 ,?ףמַאק-רעדירב םוצ טגנערב עכלעוו

 -סור טימ דנוב ןוויטַארעדעּפ ַא רַאפ סױרַא ךיז טגָאז עיצולָאזער יד
 טנעה יד ןיא ןגיל ףרַאד דנַאל ןופ גנוטלַאװרַאפ ןוא טכַאמ יד רעבָאק ,דנַאל

 עטיל ןופ ןטַאר-רעטעברַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןופ ןבילקעג ,גנוריגער ַא ןופ
 -ַארקָאמעד יד ןיא ןעמענ וצ לייטנָא ןסילשַאב רימ , , . .*דנַאלסור-סייוו ןוא
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 ןעמענוצרעביא ךעלגעמ טשינ ךָאנ זיא סע ואוו ,טרָאד ןעגנוטכידנייא עשיט

 ןמז-לכ; ..."טנעה ערעזנוא ןיא טכַאמ עכעלטפַאשטריװ ןוא עשיטילָאּפ יד

 יד ןפרַאװּפָא טשינ רימ ןענעק ,ןטַאר-רעטעברַא יד ייב טינ זיא טכַאמ יד

 ...?טנגעג רעזנוא ןיא ךיז ןפַאש עכלעוו ,ןענַאגֹרָא עשיטַארקָאמעד עיינ

 -רַאפטסבלעז עשיטָאטש יד ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא רָאפ טגייל ץנערעפנָאק יד;

 ,?ןעגנוטלַאװ

 שיטַארקָאמעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא'ס

 -וטלוק-לַאנָאיצַאנ ןייק ןפַאשעג טשינ ךָאנ טָאה ןעמ ןמז-לכ ,תוליהק עטלייוועג

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא) .ןענַאגרָא עלער

 (ןלױּפ ןיא דנוב םוצ טרעהעג רעטרע יד ןיא

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ עיזיווער רעלַאקידַאר ַא ןופ רעגנעהנָא יד

 םוצ טרעטנענרעד ךיז שיגָאלָאעדיא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה ןעגנואיושנָא

 ,טריציפיטנעדיא םיא טימ קידנעטשלופ ךיז ףוסל ןוא םזיוועשלָאב

 -סיוא םוצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ סע זיא םענרַאפ ןרעטיירב ַא ןיא

 ָארויב יד טָאה 1919 רַאונַאי 15 --- 12 ןופ געט יד ןיא .,עניַארקוא ןיא קורד

 טימ .ןעגנוציז ןטלַאהעגּפָא עניַארקוא ןיא טעטימָאק-טנגעג ןשידנוב ןופ

 זיא סָאװ ,םרָאפטַאלּפ עשיטילָאּפ ַא ןעמונעגנָא יז טָאה 2 ןגעק ןעמיטש 3

 2 ןענייז םעד בילוצ .דנוב ןופ ןסולשַאב עקידרעירפ וצ הריתס ןיא ןעוועג

 ןיקטע בייל םהרבא ןוא קַאװטיל .א -- טייהרעדנימ רעד ןופ רעדילגטימ

 ,ש ,סעקסעשט .א ,סעפַאר .מ :ןעוועג ןענייז ערעדנַא יד) ָארויב ןופ סױרַא

 ןבָאה רענייא וצ :ןעָארויב ייווצ טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה'ס .,(ןייטשנרָאב

 -נערָאב לאומש ,לעקנערפ ףסוי ,סעקסעשט םהרבא ,סעפַאר השמ טרעהעג

 ,ןיקטע בייל םהרבא ,סקופ הרש ,קַאװטיל .א -- רעטייווצ רעד וצ ; ןייטש

 -ריזינַאגרָא עמַאזניימעג ַא ןפַאשעג ןבָאה םידדצ עדייב .ןהכ .ש ,ץעּפיל דוד

 -עגּפָא ןבָאה ייז .דנוב ןופ ץנערעפנָאק עשיניַארקואלַא ןַא ןפור ףיוא עיסימָאק

 לענש רָאג ,קימיטשנייא ןעמעננָא עיסימָאק יד זומ ןסולשַאב עלַא זַא ,טכַאמ

 ,טקַאפ רענעעשעג ַא ןעוועג גנוטלַאּפש יד זיא

 -עגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ בולק-רעסָארג ןיא זיא 1919 רַאורבעּפ 20 םעד

 סעפַאר .מ ,וועיק ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ גנולמַאזרַאפ עניימ

 ַא רַאפ ןרעלקרעד וצ ךיז טעטימָאק ןופ גַאלשרָאפ םעד טרירעפער טָאה

 ,קַאװטיל .א טדערעג טָאה גַאלשרָאפ ןגעק .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק

 ,ךעלגעמ טשינ זיא עיטַארקָאמעד ןָא םזילַאיצַאס זַא ,טגָאזעג טָאה רעכלעוו

 'דנוב' ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועיק יד, : עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה רע

 -לַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןטלַא ןפיוא טביילב
 ןלױּפ ,עטיל ןיא 'דנוב' ןופ ןלייט עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ עיטַארקָאמעד

 עיצַאזינַאגרָא רעוועיק יד, : טגָאזעג טָאה עיצולָאזער סעסעפַאר ."דנַאלסור ןוא

 -עברַא ןשיטסינומָאק ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא סלַא ךיז טרעלקרעד 'דנוב' ןופ

 סקַאװטיל רַאפ ,1235 טמיטשעג ןבָאה גַאלשרָאפ סעסעפַאר רַאפ ."דנוב-רעט

 ,(** ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 27 ןוא 9
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 -לַא עטירד יד וועיק ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה 1919 רַאורבעפ ףוס

 ,ןטַאגעלעד קיניײװ ןעמוקעג רעבָא ןענייז'ס .דנוב ןופ ץנערעפנַאק עשיניַארקוא
 -ַארַאב ַא סלַא םוקפיונוצ םעד ןרעלקרעד וצ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה רעבירעד
 ,עװַאטלָאּפ ,ענבול ,ינמָאר ,יקולירּפ ,וועיק ןופ ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד .,גנוט

 ,וָארַאקַאמ ,ווָאליסורב ,קסווָארדנַאסקעלַא ,ווָאקרַאכ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי

 רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעװ טרירעפער ןבָאה קַאװטיל ןוא סעפַאר
 טכַארבעגסױרַא ןבָאה ייז .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ ןוא טכַאמ-ןטַאר
 עיטַארקָאמעד יד זַא ,טגָאזעג טָאה סעפַאר .ןטקנוּפדנַאטש עכעלצעזנגעק ייווצ
 זיא דנוב ןופ עבַאגפיוא יד .טריטָארקנַאב ןבָאה םזירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ןוא
 ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ןופ ןטנעמעלע עשיטסינומָאק עשידיי יד ןרירטנעצנָאק וצ
 קַאװטיל .,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןריפניירא טײהרעטריזינַאגרָא יז
 -ןטַאר רעד ןופ טקַאפ םעד ןענעקרענָא רימ : טגָאזעג טַארעּפער ןייז ןיא טָאה

 -קַאער וצ טריפ סָאד לייוו ,רעוועג טימ ריא ןגעק טשינ ןפמעק רימ ןוא טכַאמ
 ןטַאר יד זַא ,ןטעװַאס יד ןיא םזיטַארקָאמעד רַאפ רעבָא ןפמעק רימ .עיצ
 לָאז טכַאמ יד טשינ ןוא טנעה ערעייז ןיא טכַאמ יד ןבָאה ךעלקריוו ןלָאז

 ,ןטַאר יד רעביא ןייז

 עדייב ןשיוװצ גנוטַארַאב עמַאזניימעג עטצעל יד ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 לָאז'מ זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה גנוטכיר סקַאװטיל .א ןופ ןטַאגעלעד יד ,ןלייט

 -עג דלַאב טָאה סָאװ ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט11 רעד זיב ןטרַאװ ךָאנ
 ,ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ םעד טָאה טייחרעמ יד .ןעמוקרָאפ טפרַאד

 -ַאגרָא ערעדנוזַאב ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא ןבָאה ןלייט ענעטלָאּפשעג עדייב
 סָאװ ,ןגַארפ-טייצ טַאלבנכָאװ סָאד ןבעגעגסױרַא טָאה גנוטכיר סקַאװטיל .ןענ
 טָאה גנוטכיר סעסעפַאר .טלעטשענּפָא דלַאב טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד
 -רַאפ טָאה גנוטכיר סעסעפַאר סָאװ ,םרָאפטַאלּפ יד .גנוטייצ-סקקלָאפ יד טיײנַאב
 ריא ןיא רעבָא ,טכַאמ-ןטעוװָאס רעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ,טכעלטנפע

 טָאה יז ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנוצענערגּפָא ןַא ןעוועג ךָאנ זיא
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןרעביא ײטרַאּפ רעד ןופ רוטַאטקיד ַא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז
 םירבחמ יד ןבָאה ךיג רָאג .(** .וו.ַאא םזיליהינ ןלַאנָאיצַאנ ןגעק ,רָארעט ןגעק
 ,ןשינערָאװַאב עקיטכיוו יד ןגעוו ןסעגרַאפ םרָאפטַאלּפ רעד ןופ רעגנעהנָא ןוא
 ךיז ןופ ןפרָאװעגקעװַא ,קורדסיוא ןַא סעסעּפַאר טיול ,ייז ןבָאה העש 24 ןיא
 ,רָאי 24 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ ייב ןוא טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 ,ענײמעגלַא ןיא יא רעטכער-םערטסקע ןַא ןרָאי ליפ ןופ ךשמב ,אפוג סעּפַאר
 -גגעק ַא וצ ןעגנורּפשעגרעבירַא גנולצולּפ זיא ,ןעמעלבָארּפ עשידיי ןיא יא

 זילב טשינ שיטסיליהינ טלדנַאהעג רעטעּפש טָאה רע :םערטסקע ןטצעזעג

 רָאנ ,ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ שידיי ןוא עשיטסילַאיצָאס ןײמעגלַא עגונב

 ,םירבח עטלַא ענייז ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רענעגייא ןייז עגונב ךיוא
 -עט ,סָאַאכ םעד ,גנוטלַאּפש יד טבעלעגרעביא שיגַארט רָאג ןבָאה ליפ

 ןירעטעברַא ןַא ,סקופ הרש ,ייז ןופ ענייא .ךיז םורַא גנוסיגרַאפ-טולב ןוא רָאר
 -גוב יד רעכלעוו רַאפ ,ןירעוט עכעלדימרעדמוא ןַא ,ןָא רעטלע ןקירָאי-9 ןופ
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 ַא ןעזעג ןשינעעשעג יד ןיא טָאה ,ןבעל ןיא ץלַא ןעוועג זיא גנוגעווַאב עשיד
 ןעמעוו ,ןירענָאיצולָאװער ַא ,ןטייקילייה ןוא ןלַאעדיא עריא ןופ גנוכעוושרַאפ
 טקידײלַאב טליפעג ךיז טָאה ,ןקָארשעג טשינ ןבָאה סעמרוט עשירַאצ ןרָאי
 ילוי שדוח ןיא .טנעקעג טשינ ןגָארטרעבירַא סָאד ןוא ןביולג ןפיט ריא ןיא

 ,רּפעינד ןיא ןעקנורטרעד ךיז וועיק ןיא יז טָאה 9
 ,טקַאפ רענעעשעג ַא ןעוועג ןיוש גנוטלַאּפש יד זיא עניַארקוא ןיא תעב

 ,ןטלַאהעג טשינ טייוו ױזַא דנַאלסור ןופ ןלייט ערעדנַא יד ןיא ךָאנ ןעמ טָאה
 -נעצ רעד טָאה גנוטלַאּפש רעד ברע עניַארקוא ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו

 ןופ טָאה 'דנוב' רעד ,ײטרַאּפ רעזנוא, :ןבירשעג דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארט
 רעד ןופ גנוריגער רעד ןיא ןײגוצנײרַא ךיז טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ןָא בייהנָא
 גנוטַארַאב רעלָאּפָארעּפמיס רעד ףיוא זיא ןרעטש רבח רעזנוא ,עירָאטקעריד
 עכלעוו ,טייהרעדנימ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאט רעד ןופ רעריפ רעד ןעוועג
 -ַאב ןבָאה ןשינעעשעג יד .עקירעביא יד ןופ טצענערגעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה
 ,עקיטכיר ַא ןעוועג זיא עניַארקוא ןיא םירבח ערעזנוא ןופ עיציזָאּפ יד זַא ,ןזיוו
 רעשיטסילַאיצָאס רעמַאזניימעג ןיא רָאנ ,דנַאלסור"ןטַאר טימ טייהנייא ןיא רָאנ

 טימ םזיװעשלָאב ןגעק ףמַאק םעד קידנצענערגַאב רָאנ ,ןטַאר יד ןיא טעברַא
 -ָאס יד ןליפרעד ,.וװ.ַא.א ?סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעייר יד ןיא ףמַאק-ןעיידיא ןַא
 -רעמ עשיטסיניװָאש יד טָאה קירוצ רָאי ַא טימ, .טכילפ רעייז ןטסילַאיצ
 ,דנַאלסור ןופ ךיז ןלײטוצּפָא ןסָאלשַאב עדַאר רעשיניַארקוא רעד ןופ טייה
 ,"טפמעקעג םעד ןגעק ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג ןענייז םירבח ערעזנוא
 רעטנּפָאװַאב ךרוד) גנוקינייארַאפקירוצ יד סייה טסירגַאב ןַאגרָא רעשידנוב רעד
 ,('+ דנַאלסור טימ עניַארקוא ןופ (טכַאמ

 סט

 אא

 -סיוא זיא ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ןוא עשיטילָאּפ ערעווש רעייז ייב
 טימ .טרָאװ עשידנוב סָאד טייקכעלטנפע רעד ןיא ןרעה ןזָאל וצ ןעמוקעג
 -נוב ַא ןעניישרעד לָאז'ס זַא ,טימַאב ךיז ןעמ טָאה ןעגנוגנערטשנָא עקרַאטש
 -- 1917 ןגעוו) ןרושָארב ןוא רעכיב ענעדישרַאפ ךיוא יװ ,עסערּפ עשיד
 2 ןענישרעד ןענייז תוביס עכעלרעסיוא בילוצ תוקספה טימ ,(136-133 ןטייז עז
 ןיא גנוטייצ-סקלָאפ יד ןוא קסנימ ןיא רעקעוו רעד -- ןעגנוטייצ עכעלגעט
 ,וועיק

 ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד ןרָאװעג רעקעוו רעד זיא 1918 רַאונַאי ןופ
 -ץגּפָא ןעוועג רעקעוו רעד זיא 1918 רַאורבעפ 20 ןזיב רַאונַאי 24 ןופ .דנוב
 -רעד ןכָאװ עכעלטע זיא םיא טָאטשנא .טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד טלעטש
 -סנימ רעד ןעמָאנ ןרעטנוא ךיוא טייצ עסיוועג ַא .רעקעוו רעיינ רעד ןעניש
 רעשטייד רעד רעטנוא ךיוא) 1918 ,1917 ןרָאי יד ןיא סױרַא .רעקעוו רעק
 טייצ ַא ףיוא ןשינעעשעג-המחלמ יד בילוצ .1921 ,1920 ,1919 ,(עיצַאּפוקָא
 ןגָארטעג ךיוא טָאה רע .לעמָאה ןוא עװקסָאמ ןיא ןגָארטעגרעבירַא ןעוועג
 ,(1920) רעקעוו רעלמָאה ןעמָאנ םעד
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 -רעד תוקספה טימ דנוב ןופ ןַאגרָא רעכעלגעט ַא יו זיא גנוטייצ-סקלָאּפ

 ,וועיק ,1919 ןופ ןכָאװ עטשרע יד זיב ןעניש

 ןיא ןרעמונ 4 סױרַא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעסעדָא ןופ ןַאגֹרָא ,קָאלג רעד

 ,סעדָא ,8
 -- 1917 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד טַאלבנכָאװ ַא ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 ,וַאלסָאנירעטַאקעי ,0

 -ָאק םענָאיַאר ןוא ןשיטָאטש רעװקסָאמ ןופ ןטפעהלמַאז -- טפנוקוצ יד

 .עוקסָאמ ,1918 ןיא ןרעמונ 4 סױרַא ,דנוב ןופ טעטימ
 ,קסנימ ,1920 ,דנוב ןופ .ק .צ ןופ עבַאגסיוא ,תועידי-ײטרַאּפ ,דנוב ןיא

 ,דנַאלסור-סיורג ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-טּפיױה ןופ עכבַאגסיוא ,גנונפַאה יד
 .עוקסָאמ ,1918 ןיא ןרעמונ 5 סױרַא

 ,ועיק ,1919 -- 1918 ןרעמונ 2 ,ןגַארפ-טייצ

 ,דנוב ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר רעגלָאװ ןופ ןַאגרָא ,רעטייברַא רעגלָאװ רעד
 ,וָאטַארַאס ,1918 ןרעמונ 4

 "ונ 5 ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװָאקרַאכ ןֹופ ןַאגרָא ,דנוב ןופ עמיטש יד
 ,וָאקרַאכ ,1920 ןיא ןרעמ

 ,וועיק ,1919 ,ךובלמַאז ,טייהיירפ

 ןופ טעטימָאק-טּפיױה ןשיניַארקואלַא ןופ עבַאגסיױוא ,גנולמַאז ,גנונעפָאה

 ,וועיק ,1920 ,(.ד .ס) דנוב

 רעװָאקרַאכ ןופ ןוא טעטימָאק-טּפױה רעניארקוא ןופ ןַאגרָא ,טייצ עיינ
 (דנוב ןופ עמיטש יד טימ ןעמַאזוצ) סױרַא ,טַאלבנכָאװ ,ךדנוב ןופ טעטימָאק
 ,וָאקרַאכ ןוא וועיק ,1921 -- 1920 ,ןרעמונ 8

 ,ועיק ,1920 ,ןרעמונ 5 .דנוב ןופ טעטימָאק רעוועיק ןופ ןיטעלויב
 דנוב-טנגוי ןופ ָארויבד לַארטנעצ ןופ ןַאגרָא ,"דנוב-טנגוי, ןופ עמיטש יד

 ,לעמָאה ,1920 ,ןרעמונ 2 ,דנַאלסור-ןטַאר ןיא

 -טנגוי ןופ טעטימָאק ןלַאינרעבוג רעלמָאה ןופ ןבעגעגסיױרַא ,דנוב-טנגוי

 ,לעמָאה ,1921 -- 1920 ,דנוב

 -1920 ,דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעקסנימ ןופ ןַאגרָא ,"טנגוי עטיור יד,
 ,קסנימ ,1

 ,לבוי ןקירָאי-טרעדנוה םוצ ךובלמַאז ַא ,סקרַאמ לרַאק ןופ קנעדנַא םוצ

 ,"ךנוב, ןופ טעטימָאק םענָאיַאר ןוא ןשיטָאטש רעווקסָאמ ןופ ןבעגעגסױדַא

 ,ןַאמקילײה .ט ,(שַאלרַאכ ,י) יקחצי ןופ ןעלקיטרַא 8 .עווקסָאמ ,1918 ,.זז 6

 ּפ (ץ"כ .ש) שטיוָאנָאימעס .ס ,ןיבור .י ,רעטלַא רָאטקיװ ,ןײטשדלָאג .י
 .רעביל .מ ,(לַאטנעזָאר .ּפ .רד) ןַאמנַא

 -עד 25 ןופ ,דנוב ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר ןשיטעל ןופ ןַאגרָא ,טייצ רעזנוא
 .עגיר ,1919 ץרעמ 15 זיב 1918 רעבמעצ

 רעבמעצעד 5 ןופ ,עטיל רַאפ דנוב ןופ גנוטייצ עכעלגעט ,עמיטש רעזנוא

 ןופ ןענישרעד ךיוא) ענליוו ,ןרעמונ 99 ןענישרעד ,1919 לירּפַא 18 ןזיב 8
 ,(1920 טסוגיױא 25 ןזיב 2
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 ,ענווָאק ,1920 טַאלבנכָאװ ַא ,טייצ עיינ

 : ןענישרעד ןענייז ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא

 רעדַארגָארטעּפ ןופ ןַאגרָא רעכעלטנכעו 1:80640414{ 0
 דוד ןעוועג זיא רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעלעיציּפָא רעד .דנוב ןופ טעטימָאק
 ,שטיװָארָאטנַאק .וו ,יקסווַאלסַאז .ד : ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ יד .,ןילכאמ
 סױרַא .ערעדנַא ןוא (יליגריוו) ןהכ .ב ,סיסָאס .י ,ווָאקטרעשט .ד ,ךילרע .ה
 ,דַארגָארטעּפ ,1918 ןיא ןיועמונ 0

 ,סעדָא ,1918 ןרעמונ 26 ,טַאלבנכָאװ 226031/4 11006ה:8מטעא'פ

 ,לעמָאה ,1919 ,ןרעמונ 3 1028008 246032ז0/

 ,1920 לירּפַא זיב 1919 ינוי ןופ ,טַאלבנכָאװ 0246031/ 1000,
 ,לעמָאה

 ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ תופתושב ןבעגעגסױרַא 116080-214/0424 1 3614,

 ,1920 ,יַאמ 1 ,לעמָאה ןיא (.ד .ס) דנוב

 -עלויב; א ןופ רעמונ 1 סױרַא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא זיא 1918 ןיא
 ,?.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ ןטעטימָאק רעלמָאה יד ןופ ןיט

 -סױרַא ןוא טייקיטעט עשירעגעלרַאפ ַא ןריפ וצ טימַאב ךיוא ךיז טָאה'מ

 -ַאנירעטַאקעי) טלעוו יד גַאלרַאפ ןשידנוב ןיא ,ןרושָארב ןוא רעכיב ןבעג
 :ןענישרעד 1918 ןיא ןענייז (ווַאלס

 ,רוטַאטקיד ןוא עיטַארקָאמעד :יקסטוַאק .ק

 .םזילַאיצַאס ןופ רקיע רעד :גראפאל ןוא דעג

 .טסעפינַאמ רעשיטסינומָאק רעד :סלעגנע .פ ןוא סקרַאמ .ק

 .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא :יקסטוַאק .ק

 .קרעוו ס'ץרפ .ל .י ןיא קלָאפ-סטיײברַא סָאד : ןײטשּפע אנכש

 .עביל-רעבעוו :ץרּפ ,ל .י

 .סַאלק-רעטײברַא רעד ןוא רוטלוק :ןַאמרעט השמ

 .ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,סערָאשז ןַאזעז : סיקסעשט .א .ל

 .עיצולָאווער-רטנָאק רעד ןופ לעווש ןפיוא :סעּפַאר .מ

 : סױרַא ןענייז שיסור ןיא

 2 ,תע6ססמימ: אקעבעסימ 26801סו11ע ע 38/8י1ע ,261/08081/.

 ,  .תע660: 1824 60מ1ס68ע089.

 עא. .הע66מ: 110 העעעיצסס6841 880101114 06280106/ 38/84 ע

 תס0404114.

 16 162ש041/: 11סח0808112 זז 2ע16024/08-

 2. טסאסקעססא14: () סעקנאגא9 0788.

 ןגעוו) ? טפַאשלעזעג-םוסנָאק ַא סנױזַא זיא סָאװ :(ןידוי) טַאטשנעזייא .י
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 ַאָאק-רעטעברַא רעקסנימ ןופ ןבעגעגסיורַא ,(ןוויטַארעּפָאָאק ןוא עיצַארעּפָאָאק
 ,1919 ,"טייקיגייא , ויטַארעּפ

 -טייצ ערעדנַא ךָאנ סױרַא ןענייז רעטרע ענעדישרַאפ ןיא זַא ,ךעלגעמ

 -מוא קידנעייז רבוג .טנַאקַאבמוא זנוא ןענייז סָאװ ,ןרושָארב ןוא ןטפירש

 ןופ רדסכ קידנדייל ,תועינמ עשיטילָאּפ ןוא עלעירעטַאמ ערעזווש-רעיוהעג

 טימ ןטסידנוב יד ןבָאה ,ןעגנואָארד-טיוט וליפַא ןוא ןטסערַא ,סענַאקיש

 .ןרעו טקיטשרעד טשינ לָאז דנוב ןופ םיטש יד זַא ,טגרָאזעג שפנ-תריסמ

 -עג טשינ ,ןעיירפ ןופ המשנ יד ןטלַאהנייא רַאפ לגנַארעג ַא ןעוועג זיא'ס

 ,קנַאדעג ןשיטסילַאיצָאס ןטשלעפ
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 ץנערעפנָאק עטון יד .ו

 ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט11 יד ןפורעג טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 -סייוו ,עניַארקוא ,דנַאלסור-סיורג ןופ ןטַאגעלעד ןעמוק טפרַאדעג ןבָאה'ס

 -- 16 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז .דנַאלטעל ןוא עטיל ,דנַאלסור

 ,קסנימ ןיא 1919 ץרעמ 2

 -נָאק 10 עקידרעירפ יד ןופ טדיישעגרעטנוא ךיז טָאה ץנערעטנָאק עט11 יד
 טבעוושעג ןיוש טָאה ריא רעביא סָאװ ,םעד טימ ןרָאפנעמַאזוצ 8 ןוא ןצנערעפ
 ןיא ןענייז רעירפ ךיוא .גנוטלַאּפש ןוא טייקינייאמוא ןופ טסנעּפשעג רעד
 ןוא רעכעה .ייז םורַא ןטירטשעג סייה טָאה'מ ןוא תועד-יקולח ןעוועג דנוב
 "וצנייא ןליו רעד ןוא הבשחמ יד ןעוועג רעבָא ןענייז םעד ןופ רעקרַאטש
 -ףמַאק ריא ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טייקינייא יד ןטלַאה
 קלָאפ-רעטעברַא ןשידיי ןופ לרוג ןוא בצמ ןרַאפ תוירחא יד .עיצַאזינַאגרָא
 ןעמוקעג ןענייז לָאמ ןטשרע םוצ .טציא שרעדנַא ,ןעועג רבוג דימת טָאה
 -ָאסבַא ןעוועג טשינ ןיוש ךעלרעניא ןענייז ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,ןטַאגעלעד

 ןרעטנוא .ןסיוועג ןוא ןסיו רעייז טימ םכסה ןיא ןעלדנַאה וצ יירפ טול
 ,טכַאמ רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ רָארעט ןוא גלָאפרעד ןופ קורד ןטלּפָאט

 רעשידיי רעד ןופ עגַאל רעכעלרעפעג רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ךיוא יו
 -יטנַא יד ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטרע יד ןיא גנורעקלעפַאכ

 -ָאעדיא ןטַאגעלעד לָאצ עשּפיה ַא טָאה ,תוחוכ ערענַאיצקַאער עשיטסיוועשלָאב

 ,םזיװעשלָאב ןופ טייז רעד ףיוא ןגייב ןעמונעג ךיז שיגָאל

 רעד טלעטשעגּפָא ןרָאװעג זיא ץנערעפנָאק רעד רַאפ געט עכעלטע
 ןעמוק וצ ןזיוװַאב טשינ ןטַאגעלעד לָאצ ַא טָאה םעד תמחמ ,רעקרַאפ-ןַאב
 -גנוטַארַאב טימ 19 ןוא טכער-גנומיטשַאב טימ ןטַאגעלעד 48 ןענייז ןעמוקעג
 רעדָא טעטש יד ןופ ןטַאגעלעד ןעמוקעג ןענייז טכער-גנומיטשַאב טימ .טכער
 קסיורבָאב ,(1) קסניווד ,(1) קסבעטיוו ,(5) ענליוו ,(5) קסנימ :ןענָאיַאר

 ,(1) עגיר ,(1) ווָאקרַאכ ,(2) װַאלסָאנירעטַאקעי ,(2) וועיק ,(5) לעמָאה ,(2)
 ווָאלקש ,(1) קָאדָארָאה ,(1) ץינערוק ,(1) ּפָאטָאנָאק ,(1) וועליהָאמ ,(1) עװקסָאמ
 (1) עצישטער ,(2) שזיווסעינ ,(1) קסנעלָאמס ,(1} ַארַאמַאס ןוא ַאפוא ,(1)

 -ָאנַארַאב ,(1) שטיוװָאכוּפ ,(1) ריזָאמ ,(1) ןעמוהיא ,(1) אזנעּפ ,(2) קצעלק
 .(1) שזעינָארָאװ ,(1) ץינעוויא ,(4) שטיוו

 ןופ .ק .צ ןופ) יקסווָאקמעס .ס :ןעוועג ןענייז טכער-גנוטַארַאב טימ

 -ידנַאק --- ייגרעס) ןוַארב .א ,(דנוב ןופ .ק .צ) טַאטשנעזיײא .א ,(.פ.ַא.ד.ס.ר
 רעקסנימ ןופ) יקציטעווס .א ןוא םימואת קחצי .רד ,(דנוב ןופ .ק .צ םוצ טַאד
 םהרבא ,(טעטימָאק-טנגעג רעװקסָאמ ןופ) טיוועל עזָאר ,(טעטימָאק-טנגעג
 רענליו ןופ) טרופקנַארפ ,(טעטימָאק-טּפיוה רעניארקוא ןופ) ןיקטע בייל
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 ןופ רעטערטרַאפ ךיוא יוװ ,ןָאסנָארַא .ג ,שטיוורוה עינעשז ,(טעטימָאק-טנגעג

 ,קסבעלגָאסירָאב ,םינָאלס ,שזילעיוו ,קסנימ ,דַארגָארטעּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד

 רעינישזניא ייז ןשיווצ) שטיוװָאכוּפ ,ןעמוהיא ,קסיורבָאב ,קסבעטיוו ,ןישטערעד

 (ערעדנַא ןוא שַאלרַאּכ קהצי ,ןוקָא לארשי
 -טּפיוה ןופ) סעפַאר .מ ןעמוקעג ןענייז ןקעװצ-עיצַאמרָאפניא בילוצ

 -ילעי ןיא דנוב .מָאק ןופ חילש ַא ןוא (עניַארקוא ןיא דנוב .מָאק ןופ טעטימָאק

 | ,דַארגטעװַאס

 ןיא .ןייטשנייו .א טנפעעג ץנערעפנָאק יד טָאה .ק .צ ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןופ םַאנסױא ןטימ,; :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיוװצ רע טָאה עדער-גנונעפע ןייז

 יקסווָאקמעס ."ןטסידנוב ענלצנייא זיולב ןטלָאּפשעגּפָא ךיז ןבָאה עניַארקוא

 ..פ.ַא.ד.ס.ר ןופ .ק .צ ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה

 -יַארקוא ןיא דנוב .מָאק ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה רעכלעוו ,סעפַאר ,מ

 ןעמיטש 21 טימ .טפער-גנוטַארַאב ןבעג םיא לָאז'מ זַא ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה ,ענ

 .ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ רעד זיא 19 ןגעק

 רתסא ,ןייטשנייוו .א ןופ ןענַאטשַאב זיא םוידיזערּפ עטלייוועגסיוא סָאד

 -מיכַאנ .מ .רד ןוא ןיוועל לקנַאי ,טַאטשנעזייא .א ,יקציטפווס .א ,ןיקמורפ

 טכער:גנוטַארַאב םיא ןבעג ןגעוו גָאלשרָאפ סעסעפַאר ןפרַאװּפָא ןכָאנ ,ןָאס

 ןקילײטַאב טשינ ךיז ןלעוװ ייז זַא ,טרעלקרעד ןָאסמיכַאנ ןוא ןיוועל ןבָאה

 טָאה סעפַאר ןוא טולשַאב םעד טרעדנעעג םעד תמחמ טָאה'מ .,םוידיזערּפ ןיא

 ,ןטַאבעד יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 .רעטרע יד ןופ ןטכירַאב טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 -יוא עטיל ןיא דנוב ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה טּפוּפ .נ

 ןעמוקעגרָאפ ןיא 1918 רעבמעטּפעס ןיא .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעט

 -ָאק-טנגעג רעד .עטיל ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק ַא

 .עמיטשש רעזנוא גנוטייצ עכעלגעט ַא סיױרַא טיג טעטימ

 טָאה רע .קַאװטיל .א ןבעגעגּפָא טָאה עניַארקוא ןופ טכירַאב םעד

 ךָאנ ,1918 רעבמעווָאנ 19 םעד עניַארקוא ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא :טגָאזעג

 -ײטרַאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא טייצ רענעי ןיא .שינערעקרעביא-הכולמ ַא

 זיא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טרָאד זיא סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןיא .גנוטַארַאב

 ןופ ווירב ןבירשעג טָאה סעפַאר .טכַאמ-ןטַאר ןגעו טנָאמרעד ןעוועג טשינ

 -דנַאהרעטנוא טריפעג טלַאמעד טָאה'מ .,רעקניל ןרָאװעג זיא רע --- עמרוט

 סעפַאר .גנוריגער רעשיניַארקוא סערוילטעּפ ןיא ןייגנירַא ןגעוו ןעגנול

 טשינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .ןגעק -- ץפח ,ןטערטנײרַא רַאפ ןעוועג זיא

 םיא ךָאנ ,דנוב ןופ סױרַא ץפח זיא םעד ךָאנ דלַאב רעבָא .ךיז ןקילײטַאב וצ

 -ומָאק יד וצ שינעפיול ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ערעדנַא ןוא קושז ,לעקנערפ

 יעיק יד ענעטלַאהעגּפָא 26 ייב 79 ןגעק ןעמיטש 1253 טימ טָאה ףוסל ,ןטסינ

 דנוב ןשיטסינומָאק ַא רַאפ ךיז ןרעלקרעד ֹוצ ןסָאלשַאב עיצַאזינַאגרָא רעוו

 .(125 ןבעגעגנָא ןעוועג רַאפ לָאצ יד זיא גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןיא)

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװרַאפ טעדנירגַאב טרָאװ ןייז ןיא טָאה סעּפַאר
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 סיפ עדייב טימ טזומעג ןעמ טָאה עגַאל רעקיטרָא רעד בילוצ ,גנוטלַאּפש
 יטגָאזעג רע טָאה ,ןבָאה רימ .טכַאמ-ןטַאר רעד ןופ ןדָאב ןפיוא ןלעטש ךיז

 סָאד רָאנ ,ןטסינומָאק יד ןופ ּפָא זנוא טלייט סָאװ סָאד ןעז טפרַאדעג טשינ

 ,ייז טימ זנוא טקינייארַאפ סָאװ
 ןכָאנ ,דנַאלסור-סייו ןופ טכירַאב םעד ןבעגעגּפָא טָאה ןיוועל לקנַאי

 ַא ןפַאש וצ טבערטשעג טעטימָאק-טנגעג רעד טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס
 ,טכַאמ-ןטָאר יד ןציטש ףרַאד ןעמ זַא ,טקנוּפדנַאטש ןרַאפ טייחרעמ

 ,דנַאלסור-סיורג רַאפ טעטימָאק-טנגעג ןופ טעטכירַאב טָאה טיוועל עזָאר

 ,טעטש 20 טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא טעטימָאק רעד
 ןַאמרעש .מ ןוא טנגעג רעגלָאװ ןופ טעטכירַאב טָאה ןַאמרעביל .ז

 ,דנַאלטעל ןופ

 ןעמ טָאה רעטרע לָאצ ַא ןיא זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ןטכירַאב יד ןופ
 תועידי טול ,ןטַאר-רעטעברַא יד ןופ ןלַאװ יד וצ טזָאלעגוצ טשינ דנוב םעד

 ,ןטעװָאס יד ןיא רעדילגטימ ןעוועג ןטסידנוב 160 זיולב ןענייז רעטרע 20 ןופ

 רעדָא טכער-לַאװ ןעלסּפ ,סענַאקיש ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא לָאצ עניילק יד

 ןעוװעג ןענייז רעטרע 20 יד ןיא .ןעמיטש יד ןלייצ םייב ןעגנושלעפ םתס
 ךיוא ןבָאה ןטכירַאב יד .עשידנוב ןעוועג 15 ןענייז ייז ןופ ,ןבולק 50 ךרעב

 טריטסערַא רעטרע ייד ַא ןיא טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקֶא עשטייד יד זַא ,טלייצרעד
 ,ןרעגַאל-ןעגנַאפעג ןיא טריפעגקעוװַא ייז ןוא רעוט עשידנוב

 ןבָאה עכלעוו ,ןטַארעפער 4 ןעוועג ןענייז עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו

 ןעגנוטכיר ריפ קורדסיוא םוצ טכַארבעג
 :טגָאזעג טָאה רע .קיצרעה .א ןטלַאהעג טָאה טַארעפער ןטשרע םעד

 רימ רעבָא ןעגנערב סעקיוװעשלָאב יד סָאװ ,ןדָאש םעד ןעייטשרַאפ רימ
 רימ .טנעה יד ןיא רעוועג טימ ייז ןגעק ןעייג סָאװ ,יד ןופ ּפָא ךיז ןצענערג
 .עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןעמ טפלעה ףמַאק ןטנפָאװַאב םעד טימ זַא ,ןטלַאה

 ,עיטַארקָאמעד ךרוד םזילַאיצָאס ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד רָאפ ךיז ןלעטש רימ
 ןזומ ,ןסַאמ יד ךיז רעטניה טשינ ןבָאה ייז זַא ,ןעייטשרַאפ ןטסינומָאק יד
 רַאפ ןטלַאה רימ .טייהרעדנימ רעד ןופ רוטַאטקיד רעד ףיוא ןציטש ךיז ייז
 יד .טשינ ןעמ ןעק םזילַאיצָאס םעד ךיילג ןריפנייא זַא ,ןגָאז וצ בוח רעזנוא

 ,ײטרַאּפ ַא ןופ לייט ַא ןופ רעדָא ײטרַאּפ ַא ןופ רוטַאטקיד ַא זיא טכַאמ-ןטַאר
 ,עיטַארקָארויב ַא זיא סָאד .םוטרעיוּפ ןוא טַאירַאטעלָארּפ םנופ טשינ רעבָא
 עכלעוו ,עיטַארקַארויב עטלַא יד יװ ,רעגרע סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא סָאװ

 ןטסיטָאקיָאב ןייק טינ רעבָא ןענייז רימ .לוש ַא ןעגנַאגעגכרוד טרָאפ זיא
 זיא'ס ואוו ,ףליה ןעגנערב וצ ןעגנוטכירנייא עכעלטנפע עלַא ןיא ןעייג רימ
 רעבָא ןעמענרַאפ רימ .ךעלגעמ רָאנ זיא'ס סָאװ ,ןעװעטַאר וצ ןוא קיטיינ
 -טרָאװטנַארַאפ עשיטילָאּפ יד ןגָארט ןפרַאד רימ ואוו ,ןלעטש עכלעזַא טשינ

 ,טייקכעל

 :טגָאזעג טָאה רע .ןיוועל לקנַאי ןעוועג זיא טנערעפער רעטייווצ רעד
 ,דנוב רעד .עיטַארקָאמעד ךרוד םזילַאיצָאס ןגעוו ןייז טשינ דייר ןייק ןעק'ס
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 רעשידיי רעד ףיוא ײטרַאּפ עטסרענָאיצולָאװער יד ןעוועג לָאמ עלַא זיא סָאװ

 עצנַאג יד ןבָאה לָאז רעטעברַא רעד זַא ,םעד רַאפ ןייז ףרַאד ,סַאג-רעטעברַא
 רעקיצנייא רעד זיא ןטַאר יד ךרוד טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד יד .טכַאמ
 ,םזילַאיצָאס םוצ געוו

 רע טָאה בייהנָא ןיא .קַאװטיל .א ןטלַאהעג טָאה טַארעפער ןטירד םעד
 ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ייטש ךיא : טרעלקרעד
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא זיא יז ,ּפַאלק ןייא טימ טכַאמעג טשינ טרעוו יז רעבָא
 ,רוטַאטקיד יד .םזיטַארקָאמעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ייטש ךיא .סעצָארּפ
 רוטַאטקיד יד זיא ,סלעגנע ןוא סקרַאמ טדערעג ןבָאה סע רעכלעוו ןגעוו
 עטסערג יד טליּפש ןוא טייחרעמ רעד ןיא זיא רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ַא ןופ
 -ָאמעד טימ טריזינָאמרַאה סָאװ ,רוטַאטקיד ַא ;טּפַאשטריװ רעד ןיא לָאר
 ןגָאז סע יװ ,עיטַארקָאמעד יד ןסקַאװעגרעבירַא טשינ זיא דנַאלסור .עיטַארק
 יד ,ןסקַאװרעד טשינ עיטַארקָאמעד וצ ךָאנ זיא דנַאלסור ,סעקיװעשלָאב יד
 עניילק ןופ טײטשַאב דנַאלסור ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייהרעמ עטסערג
 -ָאס םעד ןגעק ייז ןענייז ,דרע ןגירק ייז רָאנ יו .םירעיוּפ ענענַאטשעגּפָא
 טמוק רע .יאדװַא םזיװעשלָאב ןגעק ןוא עיצולָאװער רעד ןגעק ,םזילַאיצ
 -עד ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז ןעק עיטַארקַאמעד-לַאיצָאס יד זַא ,ריפסיוא םוצ
 טלָאמעד ,ּפָא םעד ןופ ךיז טגָאז ןעמ ןעוו .סע טוט ןייטשנייוו יו ,עיטַארקָאמ
 ,ןטסינומָאק ןעמ טרעוו

 -ץגטסעפ טָאה רע .ןייטשנייו .א ןעוועג זיא טנערעפער רעטרעפ רעד
 ןקַאװטיל ןופ טצענערגעגּפָא ךיז טָאה רע .גנוטכיר ןייז ןופ עיציזָאּפ יד טלעטש
 עגַארפ יד ןייטש ןעק ,טגָאזעג רע טָאה ,עּפָארײא-ברעמ ןיא .ןעניוועל ןוא
 ,טייהרעמ ַא טרָאד זיא רע לייוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד רעד ןגעוו
 ,טכַאװשעגּפָא זיא רע .,טייהרעדנימ עניילק ַא טַאירַאטעלָארּפ רעד זיא זנוא ייב
 ףיוא .תוחוכ עטסעב ענייז ןופ תורוד עכעלטע ןעמונעגּפָא טָאה רוטַאטקיד יד
 רוטַאטקיד ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ רוטַאטקיד יד ? ןטלַאה ךיז יז טעװ ןעמעוו
 ץלַאיצָאס עסיורג ןופ רוטַאטקיד ַא ןיא טשינ ןוא טפַארק רעשינַאכעמ ַא ןופ
 ,ןסַאמ יד ןופ טייקיטעט-טסבלעז רעד ףיוא ןעיוב ךיז ףרַאד טכַאמ יד .תוחוכ
 יד ןופ עיטַארקָאמעד עתמא יד ןייז טעוװ סָאד .ןליוו ןטריזינַאגרָא רעייז ףיוא
 .עקידנטעברַא

 ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עטַאבעד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןטַארעפער 4 יד םורַא
 וװָאקינזעלעשז לקנַאי ,(עגיר) ןַאמרעש ,סעפַאר ,יקסווָאקמעס טקילײטַאב ךיז
 ,(ענליוו) ןָאסמיכַאנ ,רתסא ,ןוַארב ,ןיקטע ,(ענליוו) ווָאקיװָאנ לאוי ,(וועיק)
 רענדער-לַארענעג זיולב ןדייר רעטייוו ןלָאז'ס זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס
 .ןעגנוטכיר יד ןופ

 טָאה רע .טקנוּפדנַאטש סקיצרעה טציטשעגרעטנוא טָאה טַאטשנעזייא .א
 -רעירפ יד ןופ ץנערעפנָאק רעקיטנייה רעד ןשיװצ דישרעטנוא רעד : טגָאזעג
 -עג ַא ןיא ןעגנוטכיר ןעװעג ןענייז לָאמַא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב עקיד
 -לַאיצָאס ַא --- ןעײטרַאּפ ייווצ ןַארַאפ ריא ןיא ןענייז טציא ,ײטרַאּפ רעטקיניײא
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 סיװעג זיא ײטרַאּפ ַא ןופ טייקינייא .עשיטסינומָאק ַא ןוא עשיטַארקַאמעד

 ךָאד ןעק סע רעבָא ,ןייז בירקמ ךס ַא םעד בילוצ ןעק ןעמ .ךַאז עקיטכיוװ ַא
 ןפרַאד רימ ןוא ןריטסיזקע ןטַאר יד .ןעײטרַאּפ ייווצ ןופ טייקינייא ןייז טינ

 ַא טשינ זיא סָאד רעבָא ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןצונסיוא ייז

 ,םזילַאיצָאס םוצ טריפ סָאװ ,םרָאפ

 טָאה ,טקנוּפדנַאטש סניועל טציטשעגרעטנוא טָאה סָאװ ,טנַאלּפָאװַאנ

 -פָאה טגייל רע .םזינומָאק ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טייטש רע זַא ,טגָאזעג

 םוצ ןעמוק ךיױא טעװ סָאװ ,דנוב ןיא רטנעצ ןקניל ןפיוא זיולב ןעגנונ

 ,טקנוּפדנַאטש ןבלעז

 טימ םיכסמ ןצנַאגניא טשינ זיא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה יקציטעווס .א

 םזיטַארקָאמעד רעד .סקניל ףיוא ןָאטעג גיוב ַא ךיז טָאה סָאװ ,ןענייטשנייוו

 יקירעהעג יװ טצונעגסיוא טשינ םיא טָאה'מ רָאנ ,טריטָארקנַאב טשינ טָאה

 טשינ ןעמ ןעק ,זנוא טפדור'מ ןמז-לכ .טכַאמ-ןטַאר ףיוא זיא עיצַאטנעירָא ןייז

 זַא ,םעד רַאפ זיא רע .טכַאמ רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןעמענ

 טשינ ךיז ףרַאד'מ רָאנ ,עזַאב סלַא ןעמענ ןעמ לָאז עיצולָאזער סנייטשנייוו

 .עיטַארקָאמעד רַאפ ןקערוש

 טשינ ןיוש ןעניי'ס :טרעלקרעד עדער ריא ןיא טָאה ןיקמורפ רתסא

 ןענייז עניַארקוא ןיא גנוטלַאּפש רעד ןיא .ןגעו עכעלדירפ ןייק ךעלגעמ

 .ענעגנַאגעגקעװַא יד יו ,דנוב ןיא ענעבילבעג יד קידלוש רעמ רשפא

 ןטנערעפער ריפ יד רעטרעוו-סולש טַאהעג ךָאנ ןבָאה'ס

 ,טרעלקרעד טָאה ,רעטצעל רעד טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןייטשנייוו .א

 -ַאיצָאס רעבָא ,עיטַארקָאמעד ןופ רעגנעהנָא רעלעיּפיצנירּפ ַא זיא רע זַא

 עקידנטעברַא יד וצ תמאב טרעהעג טכַאמ יד ואוו ,עיטַארקַאמעד עשיטסיל

 עטיור ַא ןפַאשַאב טָאה קיטקַארּפ יד .עיטַארקָאמעד עתמא יד זיא ,ןסַאמ

 טעװ טַארַאּפַא רעד זַא ,טייקרעכיז יד ָאטינ זיא זנוא ייב .עיטַארקָארויב

 רַאפ עציטש עקידעבעל ַא ןפַאש ןפרַאד רימ .זניא ןגעק ןדנעוו טשינ ךיז

 טָאה קסנימ ןיא .,עיצַארָאקעד ַא ןטָאר יד ןענייז טציא זיב .טכַאמ-ןטַאר רעד

 לָאמ 5 יװ רעמ טשינ טלמַאזרַאפ טַאר רעד טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ךיז
 רע .ענדַארַאּפ ץוחַא עגַארפ ערעדנַא ןייק טלדנַאהַאב טשינ טעמכ טָאה ןוא
 רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ ןגעק סױרַא ףוסל ךיז טגָאז

 ,טכַאמ רעקיזָאד רעד
 -עיצולָאזער ייוצ ןעמיטש וצ ךיז רַאפ טַאהעג טָאה ץנערעפנָאק יד

 ןוא סנייטשנייו טימ טקינייארַאפ ךיז טָאה גנוטכיר סניוועל) ןטקעיארּפ
 ןעמוקַאב טָאה עטשרע יד ןופ עיצולָאזער יד .(סקַאװטיל טימ -- סקיצרעה

 ,17 -- עטייווצ יד ןופ ,ןעמיטש 1
 המחלמ עכעלטלעוװלַא יד, : עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד טגָאז ביײהנָא ןיא

 טלעטשעג טָאה ןוא לַאטיּפַאק-טלעוו ןופ טָארקנַאב םעד ןזיװעגסױרַא טָאה
 עבַאגפיוא יד גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןרַאפ

 -רעביא ןכרוד תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא טפַאשלעזעג יד ןעיובוצרעביא
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 -ער עלַאיצָאס יד .סַאלק-רעטעברַא ןופ טנעה יד ןיא טכַאמ רעד ןופ גנַאג
 רעד ןופ טלַאהניא םעד טמיטשַאב סָאװ ,גנוזָאל ַא זיא סָאד -- עיצולָאװ

 -ליש ןכָאנ ,?בַאטשסַאמ ןכעלטלעװלַא ןיא טעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 -נעל ערעדנַא ןיא בצמ ןשיטילָאּפ ןוא ןלַאיצַאס ,ןכעלטפַאשטריװ םעד ןרעד

 יד ,דנַאלסור ןיא עגַאל עשיטילָאּפ יד; :רעטייוו עיצולָאזער יד טגָאז ,רעד

 רעד ןופ לרוג םעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא עיצולָאװער רעד ןופ גנוטער
 רעלַאיצַאס רעד ןופ גנולקיװטנַא יד רָאנ .תוכולמ-ברעמ יד ןיא עיצולָאװער
 רערעװש רעד ןופ דנַאלסור ןריפסיֹורַא ןעק רעדנעל ענעי ןיא עיצולָאװער

 -טלעוו רעד ןופ אנוש-טּפיוה רעד ,טציא ךיז טניפעג יז רעכלעוו ןיא ,עגַאל

 ןופ םזילַאירעּפמיא רעכיירגיז רעד טנעמָאמ ןקיטציא ןיא זיא עיצולָאװער
 ...?םרַאדנַאשז-טלעוו ַא ןופ לָאר יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,טנַאטנַא רעד
 ןרעוװ טקינײארַאפ ןפרַאד אנוש ןכעלרעפעג ןקיזָאד םעד ןגעק ףמַאק םוצ;

 ןלָא'ס ףיט יװ ,ןטנעמעלע עשירַאטעלַארּפ עלַא ןופ ןעגנולדנַאה יד

 ,"ייז ןלייטעצ סָאװ ,ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ יד ןייז טשינ
 ,סעקיװעשלָאב יד ןופ קיטילָאּפ עכעלטפַאשטריוװ יד ןריקיטירק ןכָאנ

 -ָאװער רעדנעלסור רעד ןופ גנולקיװטנַא יד; :עיצולָאזער יד רעטייוו טגָאז
 יד ייב ןָאק טכַאמ ןופ םרָאפ עכעלדיימרַאפמוא יד זַא ,ןזיועגסױרַא טָאה עיצול

 קידנעייטש, ,."ןטַאר יד ןופ רוטַאטקיד יד ןייז רָאנ ןעגנוגנידַאב ענעבעגעג
 רימ ןעמענ ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רערענָאיצולַאװער רעד ןופ ןדָאב ןפיוא
 סָאװ ,עיטַארקָאמעד עמָאקלופ יד ןלעטשפיוא רעדיוו ןופ גנוזָאל יד ּפָארַא

 -ןטעברַא יד ןופ טכַאמ רעתמא רעד רַאפ ףמַאק םעד ןעלקנוטרַאפ טציא ןעק
 ןופ גנוכעלקריװרַאפ רעתמא רעד ןופ גנוזָאל יד סױרַא ןלעטש ןוא ,ןסַאמ עקיד
 ןיא טכַאמ רעשיטַארקָאמעד רעתמא רעד טָאטשנָא ,רוטַאטקיד-ןטַאר רעד
 -גטעברַא יד ןופ רוטַאטקיד יד טרעּפרעקרַאפ סָאװ ,ןטַאר יד ןופ םרָאפ רעד
 -קיד ענעגייא ריא ןפַאשַאב ײטרַאּפ עשיטסיוװעשלַאב יד טָאה ,ןסַאמ עקיד
 -עד ַא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןטַאר יד .,ןסַאמ עקידנטעברַא יד רעביא רוטַאט

 ?טכַאמ רעקיזָאד רעד וצ עיצַארָאק

 ,גנולעטש רעד ןופ ןריפסיוא עטערקנָאק יד טכַאמעג ןרעוו רעטייוו
 -רַאפ ,עסערּפ ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ןריפנייא קירוצ טרעדָאפעג טרעוו סע
 ןופ ןעמַאר יד ןיא קידנעטשבלעז ןייז ןלָאז ןטַאר יד ..וװ .ַא .א ןעגנולמַאז
 ןופ ןענַאגרָא עלַא ,עיירפ ןייז ןלָאז ייז וצ ןלַאװ יד ןוא ץנעטעּפמָאק רעייז
 -עגּפָא ןלָאז'ס .ןטַאר יד ןופ לָארטנָאק רעד ןפרָאװעגרעטנוא ןייז ןלָאז טכַאמ

 ,ףָארטש-טיוט ןוא רָארעט רעד ןרעו טפַאש

 ןגיווצ עלַא ןיא ןקילײטַאב ךיז ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשהכולמ ןופ טייקיטעט ןופ

 ,יײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןיא ןטערטוצניײרַא ןפורעג ןרעוו רעטעברַא עשידיי יד
 -ַאֹּפָא סלַא ךיז טגָאז ןוא קידנעטשבלעז םוטעמוא סױרַא טערט ידנוב' רעד,
 רעקיטציא רעד ןופ קיטירק רעקיטײזלַא ןופ ּפָא טשינ ײטרַאּפ עלענָאיציז

 -ער רעד זיא ןגעק ןוא רַאפ גנומיטשּפָא רעקיטליגדנע רעד ייב) ,?טכַאמ
 ,(16 ןוא 22 ןעוועג טַאטלוז
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 ןופ ןעמָאנ ןיא קַאװטיל .א טָאה עיצולָאזער עשיטילָאּפ יד ןעמעננָא םייב

 ןלעיּפיצנירּפ ןבילוצ ןגעק ןעמיטש ייז זַא ,טרעלקרעד טייהרעדנימ רעד

 רעבָא ,עיטַארקָאמעד ןופ רעגנעהנָא ןענייז ייז לייוו ,שיצולָאזער רעד ןופ לייט

 ןריטיגַא וצ טכער יד ךיז קידנזָאל .םיכסמ ייז ןענייז לייט ןשיטקַארּפ ןטימ
 רעשיטקַארּפ רעד ןיא ייז ןלעװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןעגנוגייצרעביא ערעייז רַאפ
 ,ײטרַאּפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןייג טעברַא

 ,עיצולָאזער רעד רַאפ טמיטשעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאגעלעד עקניל עכעלטע

 ָאי דנוב רעד ףרַאד גנוניימ רעייז טיול זַא ,גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא ןבָאה
 -עווָאס רעד ןופ קיטילָאּפ רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ

 טעװ דנוב רעד זַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא ןבָאה ייז ,רוטַאטקיד רעשיט

 ןטימ ףיױרַא זיא רע ןכלעוו ףיוא ,געוו ןפיוא טירט עקידרעטייוו ןכַאמ ךָאנ
 ,עיצולָאזער יד ןעמעננָא

 ןעוועג ןענייז לָאנַאיצַאנרעטניא ןופ יובפיוארעדיוו טקנוּפ ןגעוו ךיוא
 ןעגנוטכיר ריפ עבלעז יד ןופ ןטַארעפער 4

 ןטימ אשמו-עגמ ַא ןבָאה ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןָאסמיכַאנ .מ .רד
 ןשיטסינומָאק ןרַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס

 "רעטניא ןַא ןופ טייקידנעװטיונ יד טעדנירגַאב טָאה (ייגרעס) ןוָארב .א
 םיא וצ ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עלַא ןרעהעג ןלָאזס ןכלעוו וצ ,לַאנָאיצַאנ

 -ַאנרעטניא ןט3 ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .המחלמ רעד רַאפ טרעהעג
 : .עװקסָאמ ןיא לַאנָאיצ

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא עדייב טימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא ןיקמורפ רתסא
 ןייז לָאזמ זַא ,םעד רַאפ ןעוועג זיא יז .עװקסָאמ ןופ יא ,ןרעב ןופ יא --
 ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה יז .עװקסָאמ טימ יא ,ןרעב טימ יא ןדנוברַאפ
 עװקסָאמ .סַאלק-רעטעברַא םניא גירק-רעגריב ןוא ןטלַאּפש ןופ עיידיא רעד
 ןט3 םעד ןפַאש ןפרַאד ןרעב ןופ ןלייט ערענָאיצולָאװער יד טימ ןעמַאזוצ
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 --- לַאנַאיצַאנרעטניא ןטיירב ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה יקסווָאקמעס

 ערענָאיצולָאװער יד ףיוא ןריטנעירָא ךיז ףרַאד'מ .עזַאב יד ןייז ףרַאד ןרעב
 ןציטש סָאװ ,יד ןעיצוצ ךיוא ןוא ןעײטרַאּפ .ד .ס עשיאעּפָארייא יד ןופ ןלייט
 קיטקַאט רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .לַאנָאיצַאנרעטניא ןט23 םעד
 ןיא טרילומרָאפ טרעװ סָאװ ,סַאלק-רעטעברַא םניא גירק-רעגריב ןופ
 -ַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןגעק שוריפב ןייז ףרַאד עיצולָאזער יד .עװקסָאמ

 ,עזַאב-עיצַארעּפָא סלַא זיולב ןרעוו ןעמונעג ףרַאד ןרעב ןוא לַאנָאיצ
 ןבָאה'ס סָאװ ,סעיצולָאזער יירד ןעמ טָאה גנומיטשּפָא וצ טלעטשעג

 שטשרע יד .טיוועל עזָאר ןוא יקסווָאקמעס ,ןיקמורפ רתסא ןגָארטעגנײרַא
 ןבָאה יירד ,4 -- עטירד יד ,16 -- עטייווצ יד ,ןעמיטש 23 ןעמוקַאב טָאה
 יקצַאברַאג ,(קסבעטיוו) יקסניסַארק :ןעװעג ןענייז 23 יד .ןטלַאהעגּפָא ךיז
 ,(ועליהָאמ) ווָאצאב ,םולבנעזָאר ,(ענליוו) ןָאסמיכַאנ .מ .רד ,(ּפָאטָאנָאק)
 ,(קסנימ) ןיוועל לקנַאי ,ווָאנאמור רעטלַא ,ןיקמורפ רתסא ,ןייטשנייוו .א ,לעבזא
 -בָאב) ןעגָאבנעצַאק ,(קסניווד) לעדאנ ,(קצעלק) קינשטַאבַאט ,ןייטשנעטכיל
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 ןיקטַאלז ,(קסנעלָאמס) יקסנאדזעב ,(ַאפוא ןוא ַארַאמַאס) ןַאמרעבליז ,(קסיור

 ,(לעמָאה) יקסּפילאז ,וָאקינלָאקש ,(ריזָאמ) קילערָאג עינעה ,(ווָאסירָאב)

 ,(שזעינָארָאװ) יקסנימַאק ,(שטיווָאנַארַאב) שטיווָאניבַאר ,ןָאסניוװעל
 ,(קָאדָארָאה) יקסנַאשרָא : טמיטשעג ןבָאה עיצולָאזער רעטייווצ רעד רַאפ

 רעמערק ,(עגיר) ןַאמרעש .מ ,(ענליוו) סּפוּפ ,נ ,טיילק המלש ,(ווָאלקש) אניגייא

 ,(ועיק) רָאטקעּפס ,(וַאלסָאנירעטַאקעי) קַאװטיל .א ,זיּפשא ,(ץינערוק)

 -על .ב .רד ,יקסװָאּפיל ,(עװקסָאמ) ןיקבַארד ,(לעמָאה) רעציּפש ,ייווצנעזעג

 (ץינעוװיא) ןאמרעס ,(ווָאקרַאכ) יקסרעּפ ,(שטיװָאנַארַאב) ןָאסניוװ

 -שטיוורוה המלש היעש ,(קסנימ) קיצרעה .א :רעטירד רעד רַאפ
 ,(וועיק) ווָאקינזעלעשז לקנַאי ,(קסיורבָאב) לַאטנעזָאר ,(אזנעפ) סעקלַאז

 -ָאה) ןיקנעה ןוא (ענליוו) ווָאקיװָאנ ,לעדנימ :ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה'ס

 ,לגילפ ןקביל ןופ 23 עלַא -- (לעמ
 זיא ןעמיטש לָאצ עטסערג יד ןעמוקַאב טָאה טָאװ ,עיצולָאזער יד

 -כיר 3 צלַא ןופ) םירבח 7 ןופ עיסימָאק ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 ,טסקעט ןופ ךות םעד ןרעדנע טשינ רעבָא ,יז ןטעברַאַאב וצ ,(ןעגנוט

 עפורג ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןָאסנָארַא .ג טָאה עיצולָאזער יד ןעמעננָא ןרַאפ
 לַאנָאיצַאנרעטניא רעד זַא ,קיטיינ רַאפ ןטלַאה רימ :טרעלקרעד ןטַאגעלעד

 ןופ גנוטלַאּפשעצ ןופ טיג ןוא גנוקינייארַאפ ןופ דוסי ןפיוא ןעיוב ךיז לָאז
 גנוצענערגּפָא עפרַאש ַא קיטיינ רַאפ ןטלַאה רימ .ןסַאמ עשירַאטעלַארּפ יד

 רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,גנורינעצסניא רעשיטנַאטקעס רעד ןופ
 .עוקסָאמ ןיא ןפַאשַאב ןרָאװעג זיא סָאװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד

 .רעטניא ןגעוו עיצולָאזער יד זיא גנומיטשּפָא רעקיטליגדנע רעד ןיא

 .ענעטלַאהעגּפָא 19 ייב ןעמיטש 27 טימ ןעמונעגנָא ןרָאװעג לַאנָאיצַאנ

 יז ,ןיקמורפ רתסא טרירעפער טָאה ןעמעלבָארּפ עשידיי טקנוּפ םעד
 ןיא תעב ,ןעגנוזייונָא ןוא רענעלּפ ןבעג וצ רעװש זיא'ס; :טגָאזעג טָאה
 ףעלערוטלוק רעד זיא ץעגרע ןיא .טייקטיוט עקידארומ ַא ךיז טליפ ןבעל
 ךיז ןליפ ץעגרע ןיא .סַאג רעשידיי רעד ףיוא יו ,סיורג ױזַא טשינ ןברוח
 ףיוא יו ,םישזער ןקיטציא ןופ ןטייז עכַאװש ןוא תונורסח יד ױזַא טשינ
 .+סַאג רעשידיי רעד

 -עג ןעװעג זיא'ס רעכלעװ ןיא ,עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה יז
 -לוק רעשידיי רעד ןופ עגַאל עלַאפָארטסַאטַאק יד קידנלעטשטסעפ, :טגָאז

 רעד ןופ עיצולָאזער יד ןוא ןטַארעפער עדייב ןבעגרעביא ,טעברַא-רוט
 םיא ןקיטכעמלופַאב ןוא .ק .צ םעד לַאירעטַאמ סלַא גנוטַארַאב רעװקסָאמ

 ?טיבעג םעד ףיוא טעברַא ןופ ןַאלּפ ןטערקנָאק ַא ןטעברַאוצסיוא
 יד טָאה .ּפ.ַאד.ם.ר רעד ןגעק סעיסערּפער עיינ יד טימ תוכייש ןיא

 -ַאזער-טסעטָארּפ עלעיצעּפס ַא ןעמונעגנָא קימיטשנייא ץנערעפנָאק ע1
 עשיטסירָארעט עיינ יד; : ןרָאװעג טגָאזעג ריא ןיא זיא ןרעדנַא ןשיווצ .עיצול

 -- ליצ םעד רָאנ ןייז ןסיוא ןעק ײטרַאּפ .ד .ס רעד ןגעק ןעגנוטערטסױרַא
 ןופ ןעלטימ טימ ןוא עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ,ד .ס יד ןכַאמ ךעלגעממוא
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 ןשיוװצ .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ גנוקריוו רעד ןופ סקואוו םעד ןלעטשּפָא רָארעט

 ףיוא םבייה 'דנוב' ןופ ץנערעפנָאק רעדנעלסורלַא יד .,ןסָאמ-רעטעברַא יד

 "מוא יד ןגעק טסעטָארּפ ןופ םיטש ריא טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןרַאפ

 ,(.װ .ַא .א ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ סעקינבורע ןעמענ) ןטקַא עטרעהרעד

 עשיטסילַאיצָאס עלַא ןקיניײארַאפ ןופ ךַאז רעד ּפַאלק ןכעלקערש ַא ןביג סָאװ

 גנוקידייטרַאפ רעכעלקריוו רעד רַאפ קיטיינ זיא גנוקינייארַאפ ַאזַא ,ןטפערק

 .?עיצולָאװער רעד ןופ

 ןלַארטנעצ ַא ןבילקעגסיוא קימיטשנייא ץנערעפנָאק עט11 יד טָאה ףוסל
 ,יקציטעווס .א ,קַאװטיל .א ,טַאטשנעזיײא .א : ןײרַא ןענייז םיא ןיא .טעטימָאק
 -מיכַאנ .מ ,קילערָאג עינעה ,ןייטשנייוו .א ,ןיקמורפ רתסא ,שטיװָאמַארבַא .ר

 ןענייז .ק .צ םוצ ןטַאדידנַאק סלַא ,ווָאנאמור רעטלַא ,ןיוועל לקנַאי ,ןָאס
 ינ ,וָאקיװָאנ לאוי ,ועיראטָאלָאז .א ,יקסירעמעשט .א : ןרָאװעג טלייוועג

 יקציבזיא ףסוי ,ךילרע .ה ,יאנטרָאּפ .י ,םעדעמ .ו ,טיילק .ש ,סּפוּפ
 ןעוועג טלָאמעד ןענייז 5 עטצעל יד) .(* רעטלַא רָאטקיװ ,(שטיװעלַאכימ .ב)

 ,(ןליוּפ ןיא
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 ןַאמסיק ףסוי .רד רעיּפַאּפ (יצירו ַאמו חשמ

 רעלגייאנייא לָארַאק .רד



 עיצַאדיוװקיל ןוא גנוטלַאּפש 2

 םוצ טכַארבעג טָאה קַאװטיל .א סָאװ ,טייהרעדנימ רעד ןופ גנונפָאה יד
 -נָאק רעט11 רעד ףיוא עיצולָאזער עשיטילָאּפ יד ןעמיטשּפָא םייב קורדסיוא

 ךעלגעמ טעוװ תועד-יקולח עלעיּפיצנירּפ יד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ץנערעפ

 זיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא טעברַא עשיטקַארּפ עמַאזניימעג ַא ןייז
 ןופ גנונפָאה יד טקיטכערַאב ָאי ךיז טָאה ןגעקַאד .ןרָאװעג םיוקמ טשינ
 -סיוא עקידרעטייוו ןכַאמ ךָאנ טעװ גנוטכיר-טייחרעמ יד זַא ,עּפורג סניוועל

 עקיזָאד יד לייוו ןוא .ףױרַא זיא יז ןכלעוו ףיוא ,געוו םעיינ םעד ףיוא ןריפ
 ךיז ןילַא טָאה יז יװ ,רעטייוו ןעגנַאגעג זיא גנוטכיר עשיטסינומָאקדָארּפ

 טשינוצ יז טָאה ,עיצולָאזער רעשיטילָאּפ רענעגייא רעד ןיא טנכײצעגנָא
 טעברַאטימ יד טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה סָאװ ,תוחנה עשיטקַארּפ ענעי טכַאמעג

 רעד ןיא טלוב ןרָאװעג זיא סָאד .גנוטכיר רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ
 טלגיּפשעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה סָאד ,רעטרע יד ףיוא טעברַא רעכעלגעט-גָאט
 | .דנוב ןופ גנוטַארַאב רעלמָאה רעד ףיוא

 ,1919 רעבָאטקָא ןיא ,ץנערעפנָאק רעט11 רעד ךָאנ רָאי בלַאה ַא רעביא

 -לַארטנעצ ןשידנוב ןופ ןפורעג ,גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ לעמָאה ןיא זיא
 ןעלדנַאהַאב םוצ טלעטשעג .ק .צ ןופ טייהרעמ יד טָאה טרָאד .טעטימָאק

 רעד רַאפ רַאבמעננָא ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,ןטקנוּפ ייווצ ןסילשַאב ןוא
 ןטערטניײרַא ןוא .ּ.ַאד.ס.ר רעד ןופ ןטערטסױרַא : .ק .צ ןופ טייהרעדנימ
 ,טּפוטשעג ןבָאה עקניל םערטסקע יד ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןיא

 ,דנוב ןופ רעוט ענעי .םינינע עדייב ןסילשַאב ןעמ לָאז טרָא ןפיוא דלַאב זַא

 ןבָאה ,ןּפיצנירּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעייז יירטעג ןבילבעג ןענייז סָאװ

 טשינ גנומיטשּפָא רעקילייא ןייק וצ לָאז'ס זַא ,ןעגנואימַאב עלַא טכַאמעג
 -נעצ ןופ טייהרעמ יד .גנוטלַאּפש ענעפָא טניימעג טלָאװ סָאד לייוו ,ןעמוק

 טימ ןצענערגַאב ךיז לייוורעד לָאז'מ זַא ,ןעוועג םיכסמ טָאה טעטימָאק-לַארט
 -עגּפָא ןרָאװעג זיולב גנוטלַאּפש יד זיא םעד טימ .ןעגנוניימ ןרילומרָאפ

 יד ןבָאה גנוטַארַאב רעלמָאה רעד ךָאנ .ןטימעגסיוא טשינ רעבָא ,טגייל

 ןוא רעמ ץלַא רעטרע יד ףיוא רעגנעהנָא עריא ןוא ,ק .צ ןופ טייהרעמ
 רעד טימ ןוא טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד טימ טריציפיטנעדיא ךיז רעמ
 ,ןלייט יד ןוא ייז ןשיוװצ זיא ןדָאב םעד ףיוא .גנוגעוװַאב רעשיטסינומָאק
 ןופ רעטקַארַאכ ןשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס םעד ןטלַאהניײא טלָאװעג ןבָאה סָאװ
 (קסבעטיוו) עיצַאזינַאגרָא רעסיורג ןייא ןיא ןוא םיכוסכיס וצ ןעמוקעג ,דנוב

 רעד .,גנוטלַאּפש רעשיטקַאפ ןוא רעלעמרָאפ א וצ ןעגנַאגרעד ןליפַא סע זיא

 רעד ןופ ףרַאש רעד טימ ןרָאװעג טזיילעג זיא טקילפנָאק רעקידנסקַאװנָא
 ,ץנערעפנָאק רעט12 רעד ףיוא דרעוװש
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 1920 לירּפַא 12 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט12 יד

 ןטַאגעלעד 61 ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא 29 .עװקסָאמ ןיא
 ןעמ טָאה סעדער-גנוסירגַאב יד ךָאנ ,טכער-גנוטַארַאב ןוא-גנומיטשַאב טימ

 רתסא ,ןייטשנייו .א :לעטשנעמַאזװצ םעד ןיא םוידיזערּפ ַא טלייוועגסיוא
 . ,(טייהרעמ רעד ןופ) יקסניסַארק ,ןָאסמיכַאנ .מ .רד ,ןיוועל לקנַאי ,ןיקמורפ
 ,(טייהרעדנימ רעד ןופ) שטיוװָאמַארבַא ,ר ,טַאטשנעזיײא .א

 (רָאטַאטקעּפס) ןָאסמיכַאנ ,רד ןופ טַארעּפער ַא טרעהעגסיוא םדוק טָאה'מ
 טָאה .ק .צ רעד) עּפָאריײא-ברעמ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ בצמ ןגעוו
 ,(דנַאלסיוא ןייק טריגעלעד טַאהעג םיא

 -ַאב םעד טריטַאבעד ןוא טרעהעגסיוא םעד ךָאנ טָאה ץנערעפנָאק יד

 רעדילגטימ ענעסָאלשעגסיוא יד ןופ עיצַאלעּפַא יד ךיוא יו ,.ק .צ ןופ טכיר
 ןגעוו סעיצולָאזער ייווצ וצ ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ןענייז'ס ,קסבעטיוו ןיא
 ,םינינע עדייב

 יד זַא ,טרעלקרעד טָאה טכירַאב ןגעוו טייהרעמ רעד ןופ עיצולָאזער יד

 -ָאזער יד ןופ טסייג ןיא קידנעטשלופ ןעוועג זיא .ק .צ ןופ עיניל עשיטילָאּפ

 עיצולָאװע רעד טימ םכסה ןיא ךיוא יו ץנערעפנָאק רעט11 רעד ןופ סעיצול
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ קנַאדעג ןשיטילָאּפ ןופ

 .ק .צ רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה טייהרעדנימ רעד ןופ עיצולָאזער יד

 ,עיניל רעד ןופ ןטערטעגּפָא רעמ ןוא רעמ ץלַא טייקיטעט רעצנַאג ןייז ןיא זיא
 טלעטשעג ךיז רעמ ץלַא ןוא טנכײצעגנָא טָאה ץנערעפנָאק עט11 יד סָאװ
 ןדעי ןופ ךיז קידנגָאזּפָא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עיציזָאּפ רעד ףיוא
 גנולײטּפָא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז שיטילָאּפ ןוא טײקלענָאיציזָאּפָא ןופ ןטָאש

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינימָאק רעדנעלסור דעד ןופ

 סָאד טקיטכערַאב טָאה טייהרעמ רעד ןופ עיצולָאזער עטייווצ יד

 ךיוא ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןשיווצ ,קסבעטיוו ןיא טייהרעדנימ יד ןסילשסיוא
 -ער יד .ןיקבארד .וװ ןוא ןוַארב (ייגרעס) םהרבא רעוט ענעעזעגנָא יד ןענופעג
 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןינע םעד ןגעװ טייהרעדנימ רעד ןופ עיצולָאז
 ןופ לײטדנַאטשַאב ַא יו ןרעו טכַארטַאב ןפרַאד ענעסָאלשעגסױא יד זַא

 טָאה טייהרעמ יד סָאװ ,סעיצולָאזער עדייב ןרָאװעג ןענייז ןעמונעגנָא .דנוב
 טקילפנָאק רעקסבעטיוו ןגעוו עיצולָאזער יד ןעמעננָא ןכָאנ .ןגָאלשעגרָאפ

 ןופ סױרַא ןטערט ייז זַא ,טרעלקרעד שטיװָאמַארבַא ןוא טַאטשנעזיײא ןבָאה
 ,םוידיזערּפ

 טקנוּפ םעד טלדנַאהַאב ץנערעפנָאק יד טָאה גָאט ןטרעפ ןוא ןטירד ןיא
 ,ןטַארעפער-טּפיױה ייווצ ןעוועג ןענייז'ס .דנוב ןופ ןבַאגפיוא עלעוטקַא יד ןגעוו
 -בָאגוצ .שטיװָאמַארבַא לאפר ןוא ןיקמורפ רתסא ןטלַאהעג ןבָאה'ס סָאװ
 ןיא ןעגנוריסנַאוינ עסיוועג טכַארבעגסױרַא ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןטַארעפער
 טימ .טַאטשנעזיא .א ןוא ןייטשנייו ,א ןטלַאהעג ןבָאה ,ןעגנוטכיר עדייב
 רתסא סָאװ ,טקנוּפדנַאטש םעד ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ןעמיטש סייהרעמ ַא
 ,טרילומרָאפ טָאה ןיקמורפ
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 רעד :ַאזַא זיא עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןופ קנַאדעג-טּפיוה רעד
 טלקיװטנַא עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ,ךיז טפיטרַאפ םזילַאטיּפַאק ןופ סיזירק

 טלעוו יד ןריפסיורַא ןעק םזילַאיצָאס רעד זיולב זַא ,גנוגייצרעביא יד ,ךיז

 יד .ןשטנעמ ןענָאילימ ןופ טפַארק:געװַאב ןוא ןביולג רעד טרעוו ,םוהת ןופ

 עשיטסימרָאפער ןוא עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ןופ ךיז ןעיירפַאב ןסַאמ-רעטעברַא

 קיטקַאט-ףמַאק ערענָאיצולָאװער יד ןָא ןעמענ ייז ,רעדנעל עלַא ןיא סעיזוליא
 -נעלסור יד .טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד ןופ ןדָאב ןפיוא ךיז ןלעטש ןוא
 -ךיזינַאגרָא ןקיטכעמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו קילבוּפער עשיטעווָאס רעד
 עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ תוחוכ יד ,עיצולָאװער-טלעװ רעד ןופ רטנעצ

 -ָאטקָא רעד ןופ ןעגנוזָאל יד טימ לַאטיּפַאק ןפיוא ףירגנָא םוצ ךיז ןריזינַאגרָא

 יָאס רעד ןופ תונוחצנ עשירעטילימ יד ףיוא קידנזייוונָא .עיצולָאװער-רעב
 ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןוא ןטנָארפ ענעדישרַאפ ףיוא יימרַא רעשיטעוו

 יד טמוק ,קיטילָאּפ רעכעלרעניא רעד ןיא ןעמוקרָאפ ןפרַאד ןוא ןעמוקעגרָאפ
 רעד זיא ץנערעפנָאק רעט-11 רעד ןופ ןיוש (1, : ריפסיוא םוצ עיצולָאזער
 רעד (2 :םזינומָאק ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג לעיּפיצנירּפ !דנוב'
 -ַארּפ רעד קיטייצכיילג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ םַארגָארּפ

 -ַאֹּפ רעלעיּפיצנירּפ רעד טכערּפשטנַא ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ םַארג

 -ןירּפ טימ טנָארפ רעשיטסילַאיצָאס רעכעלטייהנייא ןַא (3 ;'דנוב' ןופ עיציז

 -ַאטעלָאוּפ םעד ןלעטש סָאװ ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןופ רענגעק עלעיּפיצ

 -ָאמ רעד ןעמוקעג זיא'ס (4 ;ךעלגעמ טשינ זיא ,טכַאמ ןייז ןגעקטנַא טַאיר
 -ַאּפ רעלענָאיציזָאּפָא-לעיציּפָא ןייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןעק 'דנוב' רעד ןעוו ,טנעמ
 רעשיטעווָאס רעד ןופ קיטילָאּפ רעד רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמענ ןוא עיציז

 יניײרַא טכילפ יד ןבָאה טעװ דנוב רעד זַא ,ןזיוועגנָא ךָאנ טרעוו ףוסל .?טכַאמ
 -רַאנגיא רעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ ,סנַאוינ ןרעדנוזַאב ןייז ןעגנערבוצ
 גנוראפרעד-סנבעל ןייז ןופ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעקיט

 זַא ,טניימעג טָאה סָאד .,טייקיטעט-טסבלעז ןופ ןטייהניואוועג עטלַא ןוא

 ןוא ןעמרָאפ-עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עסיוועג ןטלַאהנייא רעטייוו ףרַאד'מ
 ,ןּפיצנירּפ

 טייהרעדנימ יד טָאה טייהרעמ רעד ןופ עיצולָאזער יד ןעמעננָא ןכָאנ
 טימ דנוב סלַא ןריאוטיטסנָאק ךיז ןוא ץנערעפנָאק יד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב

 שטיװָאמַארבַא .ר טָאה ןעמָאנ ריא ןיא .,ןּפיצנירּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ,עיצַארַאלקעד ַא טנעיילעגרעביא ץנערעפנָאק רעט12 רעניײמעגלַא רעד ףיוא
 -נָא טנייה זיא סָאװ ,עיצולָאזער יד; :טגָאזעג ןעוועג זיא'ס רעכלעוו ןיא
 עטולָאסבַא ןוא ערָאלק ַא טײטַאב ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג
 -ַארגָארּפ ,עשיטערָאעט ַא זיולב טשינ זיא סָאד ,םזינומָאק ןטימ גנוקינייארַאפ
 עשיטקַארּפ ַא זיא סָאד ,ןּפיצנירּפ עטקַארטסבַא ןופ גנונעקרענָא עשיטַאמ
 ףיוא ןעמענ טסייה סָאד ,טכַאמ רעקידנריטסיזקע רעד טימ גנודיזירַאדילָאס
 עריא עלַא רַאפ ,קיטילַאּפ רעצנַאג ריא רַאפ תוירחא עשיטילָאּפ עלופ יד ךיז

 סָאװ ,ןעגנורעסעבסיוא עלַא .םיאטח ןוא םיתועט עריא עלַא רַאפ ,םישעמ
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 טבערטשעג ןוא גנוריזירַאדילָאס עקיזָאד יד ןצענערגַאב וצ טליצעג ןבָאה
 "דנוב' ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןכַאװשּפָא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא יבשטָאכ
 -עגּפָא טייהרעמ יד טָאה ,טכַאמ רעקיטנייה רעד ןופ טייקיטעט רעד רַאפ
 עקידכעבענ ןוא עוויאַאנ יד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ךיוא ןענייז'ס יו ,ןפרָאװ
 ןריפוצניירַא טימַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןייטשנייו רבח ןופ ןעגנורעסעבסיוא
 טייקידנעווטיונ יד ןענעקרענָא ןופ רעטרעװ יבשטָאכ (עיצולָאזער רעד ןיא)
 יד ןכַאמ רעכייוו סָאװטע ןוא ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ טייקיטעט-טסבלעז ןופ
 עגַארפ רעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רוטַאטקיד עשיטסירָארעט
 -ומָאק רעד ןיא ןעגנערבוצניירַא הנווכ רעייא .?טרָאװ ןופ טייהיירפ ןגעוו
 -- שטיװָאמַארבַא טגָאזעג רעטייוו טָאה --- סנַאוינ רעייא גנוגעװַאב רעשיטסינ
 רעד .םזידנוב ןופ ןוא דנוב ןופ ּפֶא ךיז טגָאז ריא .עזַארפ עטסוּפ ַא זיא
 זַא ,ַאזַא ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןזעו םצע רעד ,רעטקַארַאכ
 -ָאטױא רערעדנוזַאב ַא ןופ גנוקיטכערַאב ןוא טייקכעלגעמ יד ּפָא טנקייל רע
 רעייט זיא זנוא .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ ,רעמָאנ
 : ןגיוא יד ןיא ךיילג תמא םעד ןקוק וצ טומ ןבָאה ףרַאד'מ רעבָא ,דנוב רעד
 עקיצנייא ןַא ,דנוב רעקיצנייא ןַא ָאטשינ רעמ זיא ןָא גָאט ןקיטנייה ןופ
 ייוצ ףיוא ןטינשעצ םיא ריא טָאה עיצולָאזער רעייא טימ,, ,עיצַאזינַאגרָא
 .."ץנעטסיזקע ערעדנוזַאב ַא ןריפ ןָא טציא ןופ טעוװ רעדעי עכלעוו ןופ ,ןלייט
 רעדנעלסור רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןרעוװ ןעגנולשרַאפ לענש טעװ לייט ןייא;
 רעייט ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא געוו ןפיוא קידנרילרַאפ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 יד ףיוא ןביילב ,רעירפ יװ ױזַא ,טעװ לייט רעטייוצ רעד ,טסידנוב ןדעי
 רימ, ...ּפ.ַא,ד.ס.ר רעד ןופ ןעייר יד ןיא ,סעיציזָאּפ עשיטסידנוב עטלַא
 ?ץנערעפנָאק יד ןזָאלרַאפ ןוא דנוב ןרַאפ רעמ טשינ ךייא ןענעקרענָא

 ןידנעה ,טַאטשנעזיײיא .א :ןטַאגעלעד יד ןבָאה ץנערעפנָאק יד טזָאלרַאפ
 ןיבאב ,(עװקסָאמ) שטיוװָאמַארבַא .ר ,(עצישטער) ןָאסניװעל .ב .רד ,(לעמָאה)

 -ָאנירעטַאקשי) ןיקַאז .מ ,קַאילּפָאּפ ,ל ,(וָאקרַאכ) ןיוועל .א ,(דָארגָארטעּפ)
 עזָאר ,(ענווָארבוד) ץניוו ,(עשרָא) ווָאליברעװס ,(וועליהָאמ) ןיקזערעב ,(ווַאלס
 -ייש ,ד ,ןַאמקילײה .ט :טכעריגנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד .(קסנימ) טיוועל

 -ָארטעּפ) ווָאקטרעשט דוד ,(עשרָא) שטיװעיַאש ,(עװקסָאמ) ןָאסנָארַא .ג ,סינ
 ,(טעטימָאק-לַארטנעצ) יקציטעווס .א ,(דַארג

 ,לעמָאה) ןַאמנייש ,ץעלערטס ,ריפאש :ןטַאגעלעד יד ןענייז ןבילבעג

 אקצערוג ,(עצישטער) לעבזא ,(קסבעטיווו ןיקוויר ,לעדָאנ ,יקסניסַארק

 -עשט) ןַאמצנעב ,(לעווענ) יקסווָאזינָאּפ .מ ,(קָאדָארָאה) ןָאסקילעז ,(קיגיָאכ)

 ,(ערַאמַאס) ןָאסדיגַאמ ,(עװקסָאמ) ןיסיק ,(קסנעלָאמס) ןעגָאבנעצַאק ,(איער
 -ווָאלעדנעמ ,(קסניביר) ביוטלעגילפ ,(שזעינָארָאװ) ןַאמלעטיג ,(ַאזַאק) ןיבוז

 -לָאט) ןיקטאלז ,(ינמָאר) ןיקסירב ,(גושטנעמערק) קושטייר ,(ווָאקרַאכ) יקס

 שטיװָאניבַאר ,(קסנימ) קילערָאג .ה ,ווָאנַאמור .א ,(וועליהָאמ) לערעּפ ,(ןישט
 ןיועל .י ,שטיװָאניבַאר ,(שזיווסעינ ,קצעלק) יקסנישטָאקיט ,(שטיװָאנַארַאב)
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 ײמרַא עטיור) סעדָאה .ל ,(טנָארפ-ברעמ ןפיוא ײמרַא רעטיור ןופ ץנערעפנָאק)

 ,(.ק .צ ןופ) ןיקמורפ רתסא ,ןייטשנייוו .א ,(ןטנָארפ עױעדנַא ןופ

 -וג רעקסבעטיוו) ןיסאראק ,וָאקַאשרָאר ,ןיסענג : טכערד-גנוטַארַאב טימ

 "ָאמס) טיראכ ,ןַאמניצ ,דירפ ,יקסנַאדזעב ,(וָאקרַאכ) ןײטשדלָאג ,(עיגרעב

 -אנ .מ ,(דנוב-טנגוי) ןילייב ,(ןַאזַאק) זיוהסעבא ,ןירוכ ,(עינרעבוג רעקסנעל

 .(.ק .צ) ןָאסמימ

3 
 28 לא

 : ןצנערעפנָאק ערעדנוזַאב ייווצ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןיוש ןענייז רעטייוו

 ,טייהרעדנימ רעד ןופ עטייווצ ַא ןוא טייחרעמ רעד ןופ ענייא

 ןעמונעגנָא ןוא טריטַאבעד ,ןטַארעּפער טרעהעגסיוא טָאה עטשרע יד

 רָארּפ רעד ןופ ןבַאגפיוא יד : גנונדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ יד ןגעוו סעיצולָאזער

 "גיא ןשיטסינומָאק -- ןט3 ןגעוו ,(לעדָאנ טנערעפעה) גנוגעװַאב רעלענַאיסעּפ

 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ,(ןיקמורפ רתסא טנערעפער) לַאנָאיצַאנרעט

 .(ןיוועל לקנַאי טנערעפער) םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו ,(ןיקמורפ רתסא)

 ןיא ןעװעג זיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעװ עיצולָאזעד יד

 ריפסיוא רעד .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנולעטש רעד טיִמ םכסה

 'דנוב' רעד; זַא ןעװעג זיא לַאנָאיצַאנרעטניא ןגעו עיצולָאזער רעד ןופ

 לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןט3 םוצ וצ טייטש דנַאלסור-טעװָאס ןופ

 "ַּפֶא םיא ןופ ןענייז סָאװ ,'דנוב' ןופ ןלייט יד עבלעז סָאד ןָאט וצ טפור ןוא

 .?גירק-רעגריב ןוא המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ךרוד ןרָאװעג ןסירעג

 ,ריפסיוא םעד טכַאמעג טָאה עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 -עגסױרַא זיא סָאװ ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד, זַא

 טרילרַאפ ,גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןרָאװעג טלעטש

 ךיוא .?עיצולָאװער רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןיז ריא

 ַאטקיד יד ןרעוװ טריפעגכרוד ףרַאד טעברַא-רוטלוק רעד ןופ טיבעג ןפיוא

 "נעצ ןוא עקיטרָא ןופ ץענ ַא ןרעוו ןפַאשעג ףרַאד'ס .טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוט

 "עג רעד ןופ ןסַאמ עקידנטעברַא ןופ עטלייוועג ,ןענַאגרָא עלַאנָאיצַאנ טלַארט

 ,טעברַא-רוטלוק יד ןריפ וצ ףיוא ,עיצַאנ רענעבעג

 :טלעטשעגטסעפ טָאה םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו עיצולָאזער יד

 -גנײרַא ףרַאד דנוב רעד (ב ; .פיַאד.ס.ר רעד ןופ סױרַא טערט דנוב רעד (א

 -רָא עמָאנָאטױא יד יו ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעדנעלסור רעד ןיא ןטערט
 -עיצַאזינַאגֹרָא ןשידנוב ןופ דֹוסי ןפיוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאג
 טרעוו .ק .צ םעד ..פיא.ד.ם.ר רעד ןיא רעירפ ןעוועג זיא'ס יו ױזַא ּפיצנירּפ

 -וא םעד ןופ רע לָאז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןריפ םייב זַא ,ןבעגעגרעביא
 טָאה רעטייו .ןטערטּפָא טשינ ןפוא ןיאב ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןעמָאנָאט
 ןופ ןלייט ענעי טימ ךיז ןקינייארַאפ ןרַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז עיצולָאזער יד
 םעד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי ערעדנַא יד
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 טימ ןקינײארַאפ וצ ךיז ךעלגעמ ןיוש זיא'ס .טקנוּפדנַאטש ןשיטסינומָאק
 טלָאװ'ס ןוא ייטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעטקינייארַאפ רעד

 ,ןויצ-ילעופ ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד טימ גנוקינייארַאפ ַא ןעוועג ךעלגעמ
 ןופ עיצקעס עשידיי יד .םזינויצ ןופ טגָאזעגּפָא ךעלדנע ךיז טלָאװ יז ביוא
 טעוו'ס ןמזילכ .וויטַאגענ טצַאשעגּפָא טרעוװ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 רעדנעלסור רעד ןיא טירטניײרַא סדנוב ןופ עגַארפ יד טזיילעג ןייז טשינ ךָאנ
 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןדיימוצסיוא ןעימַאב ךיז ןעמ לָאז ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ףרַאד סַאג רעשידיי רעד ףיוא .עיצקעס רעד טימ ןטקילפנָאק ןוא ןעגנובייר
 ,טנָארפ רעשיטסינומָאק רעכעלטייהנייא ןַא ןרעוו ןפַאשעג

 -ַארטנעצ ַא ןרָאװעג טלייװעגסיוא זיא סעיצולָאזער יד ןעמעננָא ןכָאנ
 ,ןיקמורפ רתסא ,ןייטשניוו .א :לעטשנעמַאוװצ םעד ןיא טעטימָאק רעל
 ןוא וָאנַאמור רעטלַא ,קילעראג עינעה ,ןָאסמיכַאנ .מ .רד ,ןיוועל לקנַאי

 לשיפ ןרָאװעג טלייװעג ןענייז .ק .צ םוצ ןטַאדידנַאק סלַא ,יקסניסַארק

 ,לערעּפ ןוא סעדָאה קיווייל ,(הנוי) ןעגיִאק

 א
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 -ָאק ןופ ץנערעפנָאק יד טקידנערַאפ ךיז טָאה'ס ןעוו ,לירּפַא 19 םעד
 -לַאיצָאס ןופ ץנערעפנָאק יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,דנוב ןופ לייט ןשיטסינומ

 -ָאמַארבַא .ר :ןרָאװעג טלייוועג ןענייז םוידיזערּפ ןיא .לייט ןשיטַארקַאמעד
 ,רד -- ןרַאטערקעס סלַא ; ןיוועל ,א ,יקציטעווס .א ,טַאטשנעזיײא .א ,שטיוו

 ,ןיקאז .מ .רד ןוא (יקסנעב) ןָאסניװעל .ב
 -יטשַאב טימ ןטַאגעלעד יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא

 -:עזייא .א ,(עװקסָאמ) ןַאמקילײה היבוט ןוא שטיװָאמַארבַא .ר : טכער-גנומ
 -בארד .וו ןוא ןוַארב .א ,(וועליהָאמ) ןיקזערעב ,(לעמָאה) ןידנעה ןוא טַאטש

 ןיועל .א ,(וַאלסָאנירעטַאקעי) קַאילּפָאּפ ,ל ןוא ןיקאז .מ ,(קסבעטיוו) ןיק

 -ער) ןָאסניוװעל ,מ .רד ,(ענווָארבוד) ץניוו ,(עשרָא) ווָאליברעװס ,(וװָאקרַאכ)
 ,(קסנימ) טיוװעל עזָאר ,(דַארגָארטעּפ) ןיבאב ןוא ווָאקטרעשט .ד ,(עצישט
 -גנוטַארַאב טימ .סינייש ,ד ןוא ןיבור .י ,ןָאסנָארַא .ג ,(.ק .צ) יקציטעווס .א

 ,יקסניסארק ,ןַאמצלָאה ,(קסבעטיוו) גרובזניג ןוא ןיקװַארַאק םהרבא :טכער
 -ָארט .א ןוא װָאטרַאמ ילוי ,(עשרָא) שטיװעיַאש ,(עװקסָאמ) יקצעוועזעמ .ּפ
 ,(.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ ,ק .צ) יקסוװָאנַאי

 -ונעגנָא ןוא טריטַאבעד ,ןטַארעּפער טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד
 בצמ רעשיטילָאּפ רעד :גנונדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ יד ןגעוו סעיצולָאזער ןעמ
 -ַאמַארבַא .ר טנערעפער) לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןלעטשפיוארעדיוו סָאד ןוא
 ןגעוו ,(ןיבור .י טנערעפער) גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןגעוו ,(שטיוו
 -ָאיצַאנ רעד ןגעוו ,(ןיוועל .א טנערעפער) גנוגעווַאב רעוויטַארעּפָאַָאק רעד
 .(ןָאסניוװעל .ב ,רד ןוא ןַאמקילײה .ט ןטנערעפער) עגַארפ רעלַאנ

 ןיא טרפב ןוא טלעוו רעד ןיא בצמ םענײמעגלַא םעד ןרעדליש ןכָאנ
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 םוצ ןעמוקעג עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד זיא ,דנַאלסור

 ןופ גנובערטש יד ןציטשרעטנוא -- קיטילָאּפ -ןרעסיוא רעד ןיא : ריפסיוא
 ,רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד טימ םולש ןסילש וצ טכַאמ רעשיטעווָאס רעד

 ףיוא קידנעייג ,דנַאלסור-טעװָאס ןגעק המחלמ ןריפ ןוא טריפעג ןבָאה סָאװ
 -רעד וצ ךיז ןעימַאב .ןרעוו ןעמונעגּפָארַא לָאז עדַאקָאלב יד ידכ ,תוחנה
 ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדנעלידנַאר יד טימ םולש ןקידובכב ַא ןכיירג

 ןלופ ןיא ןלעטשפיואקירוצ -- קיטילָאּפךרעניא רעד ןיא .,דנַאלסור ןופ
 רעטייוו יז ןוא עיצוטיטסנָאק עשיטעווָאס עטפַאשעגּפָא שיטקַאפ יד םענרַאפ
 ןטעװָאס עקידנבָאה-טכַאמ ןוא עיירפ ךעלקריוו ןלעטשפיוא ; ןריזיטַארקַאמעד

 -נטעברַא רעצנַאג רעד ךרוד טלייוועג ןייז ןלָאז סָאװ ,ףרָאד ןוא טָאטש ןיא
 -ילָאּפ עצנַאג יד טרירטנעצנָאק ןייז ןלָאז ייז ןיא ןוא גנורעקלעפַאב רעקיד

 -רעטייו רעד .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא קורד ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ;טכַאמ עשיט
 ןבַאגפיוא עשימָאנָאקע יד םורַא טדער עיצולָאזער רעד ןופ לייט רעקיד

 ןטימ ןסיירוצרעביא טמיטשַאב לַאנָאיצַאנרעטניא ןגעוו עיצולָאזער יד

 -רעטניא ןשיטסינומָאק ןגעק סױרַא ךיז טגָאז יז ;לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ

 רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ םעד קיטקַאט ןייז ןפרַאװנָא ליוו סָאװ ,לַאנָאיצַאנ
 לָאז סָאװ ,גנוקינייארַאפ עיינ ַא לייוורעד ןפַאש רַאפ זיא ןוא ,טלעוו רעצנַאג
 ,עּפָאריײא ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער עלַא ןעמענמורַא
 טרעוו'ס .עװטסטנַאטקעס יד יװ ,םזינוטרָאּפָא רעד דמערפ ךיילג זיא'ס ןעמעוו
 -רַאפ עלַאנָאיצַאנרעטניא עיינ יד ןּפיצנירּפ עכלעוו ףיוא ןזיװעגנָא רעטייוו
 עיצולָאװער עשיטסילַאיצָאס יד ןענעקרענָא) ןרעוװ ןפַאשעג ףרַאד גנוקינייא
 -רעטעברַא ןופ רוטַאטקיד ןוא עבַאגפיוא עשירָאטסיה עקידנעײטשרָאפ ַא יו
 ,(טייהרעדנימ ַא ןופ רוטַאטקיד רעשיטסירָארעט ןָא רעבָא ,סַאלק

 יד ףיוא קידנזייװנָא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעוו עיצולָאזער יד

 -טריוו עשיטסילַאיצָאס ַא ןעיובפיוא ןופ דָאירעּפ ןיא ןבַאגפיוא עטרעדנעעג
 קיגנעהּפָאמוא ןייז ןפרַאד ןענייארַאפ יד זַא ,םעד רַאפ סױרַא ךיז טגָאז ,טּפַאש
 ,טייקיטעט-טסבלעז רעשירַאטעלָארּפ ןופ ןענַאגרָא יו ,טכַאמ-הכולמ רעד ןופ
 -ָארּפ יד ?ןשהכולמרַאפ, ןופ קיטקַארּפ רעד ןגעק סױרַא ןדישטנַא ךיז טגָאז יז
 גנוריזיטַארקָארויברַאפ רעייז וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 ןריזירַאטילימ ןגעק סױרַא ןדישטנַא ךיז טגָאז עיצולָאזער יד .הדירי ןוא
 ,טעברַא וצ סַאלק-רעטעברַא םעד גנַאװצ טימ ןריזיליבָאמ ןגעק ןֹוא טעברַא יד
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעלַאמרָאנ רעד רַאפ, :עיצולָאזער יד טגָאז ףוסל
 ןעייטש סָאװ ,ןבַאגפיוא יד ןריפסיוא ןרַאפ ןוא גנֹוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ
 -ןייארַאפ יד וצ ןלַאװ עיירפ ןריפנייא קיטיינ טגנידַאבמוא זיא ,ריא רַאפ
 -רָאפ ןופ םעטסיס ןקיטכיר ַא ,ןטעטימָאק-קירבַאפ ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ
 רעד רַאפ טייהיירפ ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עלענָאיסעפָארּפ יד ףיוא טפַאשרעייטש
 ןקיזָאד םעד ןפַאש וצ ידכ .ןעגנוגייצרעביא עריא רַאפ ןפמעק וצ טייהרעדנימ
 ףוס ַא ןכַאמ וצ קיטיינ זיא ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעטנוזעג ַא רַאפ דוסי
 ןייא ןופ סעיגעליווירּפ יד ןקיטיײזַאב ,רָארעט ןשיטילָאּפ ןופ םעטסיס םוצ
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 עלַא רַאפ ןעגנולמַאזרַאפ ןוא קורד ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ןלעטשנייא ,ײטרַאּפ

 ןוא רוטַאטקיד רעשיאיײטרַאּפ ןופ םישזער םעד ןרידיווקיל ,עקידנטעברַא

 ןַא ןלעטשפיוא םוצ טירש ןטשרע סלַא ,עיצוטיטסנָאק עשיטעווָאס יד ןריפסיוא

 ?ףעקידנטעברַא ןופ טּכַאמ עטכע

 טייקיטיינ יד טעדנירגַאב עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 -ירפַאב ןופ טיבעג ןפיוא ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ טייקיטעט-טסבלעז ןופ
 טמוק ןוא ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוא עקיטסייג ערעייז ןקיד

 טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ערעייהעגמוא עקיזָאד יד :ריפסיוא םוצ
 יצ עּפורג רעניילק ַא ןופ רעדָא ןביוא ןופ ןרעו טריפעגכרוד טשינ ןעק
 רַאפ ןעמרָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עקידנכערּפשטנַא קיטיינ ןענייז'ס ,ײטרַאּפ
 "גייא ןיא .ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ טייקיטעט-טסבלעז רעלערוטלוק רעד

 ןרעװ ןפַאשעג ןפרַאד ,ןעמרָאפ עשיטילָאּפ עקידנריטסיזקע יד טימ גנַאלק

 ךמס ןפיוא ןלָאז סָאװ ,(עלַארטנעצ ןוא עקיטרָא) ןטַאר עלערוטלוק-לַאנַאיצַאנ

 -גטעברַא עשידיי יד ןופ ןרעוװ טלייוועג עיצוטיטסנָאק רעשיטעווָאס רעד ןופ

 ,ןסַאמ עקיד
 ןיא וויטקַא ןייז ןוא ןטערטוצניײרַא ןרָאװעג ןפורעג ןענייז ןטסידנוב יד

 רעדָא םענעפָא ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה עיצולָאזער יד .עגיל-רוטלוק רעד
 רעטרע יד ףיוא ןּפורג עשיטסינומָאק ערעדנוזַאב סָאװ ,ףמַאק םענעטלַאהַאב

 .עגיל-רוטלוק רעד ןגעק ןריפ

 -ַאב עלענָאיצַאזינַאגרָא עכעלטע ןעמונעגנָא ךָאנ טָאה ץנערעפנָאק יד

 -יימעגלַא --- .ּפיַא.ד.ס.ר ןעמָאנ ןטלַא םעד ןטלַאהנייא (א :ייז ןשיווצ ,ןסולש

 רעד ןגעוו ךיז ןדנעו (ב :(.ד .ס) ןבעגוצ ןוא דנוב-רעטעבהַא רעשידיי רענ
 -סייוו ,עטיל ,ןלױוּפ ןופ רעטעברַא עשידיי יד וצ ףורפיוא ןַא טימ גנוטלַאּפש

 ןבעגוצסױרַא .ק .צ םעד ןקיטכעמלופַאב (ג :עקירעמַא ןוא עיצילַאג ,דנַאלסור
 ,ק .צ ןופ טרָא-ץיז עקילייוטייצ סָאד (ד :ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו ףורפיוא ןַא
 -לָאּפשעצ יד ןשיוצ ןעגנואיצַאב יד ןרידיווקיל ןגעוו (ה ; עװקסָאמ ןייז לָאז

 ..ַא .א ןצנַאניפ ןוא עסערּפ ןגעוו (ו דנוב ןופ ןלייט ענעט
 ,שטיוָאמַארבַא .ר :ןרָאװעג טלייוװעג ןענייז טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא

 -בארד .וו ,קַאילּפָאּפ ,ל ,ןיבור .י ,יקציטעווס .א ,קַאװטיל .א ,טַאטשנעזײא .א
 .ד ,ןרעטש ,מ ,ןיוועל .א ,ןיקַאז .מ --- ןטַאדידנַאק סלַא .ןָאסנָארַא ,ג ,ןיק
 ,(** ןַאמקילײה .ט ,(עדירפ) טיוועל עזָאר ,ןוַארב .א ,ווָאקטרעשט

 א א

 ןרָאװעג טריפעגכרוד גנוטלַאּפש יד זיא ץנערעפנָאק רעט12 רעד ךָאנ
 רַאפ טרעלקרעד טָאה דנוב ןקידנריזינומָאק ןופ .ק .צ רעד ,רעטרע יד ףיוא
 ןבָאה סָאװ ,םידיחי רעדָא ייז ןופ ןלייט ,סעיצַאזינַאגרָא ענעי ןסָאלשעגסיױא
 -נָאק רעשיטסינומָאק-ָארּפ רעד ןופ ןסולשַאב יד ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ

 רעד ךָאנ ןיוש ןבָאה רימ,, : ןייטשנייוו .א ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו ,ץנערעפ
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 עתמא ןַא ןרעוו וצ טירט ןוא ןסולשַאב ייר ַא ןעמונעגנָא ץנערעפנַאק רעט1

 -יינ יד ,ףמַאק רעטסקינייװעניא רעד .טַאט ןופ ײטרַאּפ עטרינילּפיצסיד

 "גימ עקידנריטָאבַאס יד ןגיזַאב ,סעיסוקטיד ןריפ טירט ןדעי ןגעוו טייקיט

 טציא .גנובערטש יד טריזילַארַאּפ ,טכַאװשעגּפָא קידנעטש טָאה ,טייהרעד

 ןייא ןופ ײטרַאּפ ַא ןענייז רימ .טיײרפַאב טײקכַאװש רעד ןופ ךיז רימ ןבָאה

 ןופ ןילּפיצסיד עטסעפ ַא ןריפנייא ןופ ליצ םעד טציא רימ ןפרַאד ,סֹוג

 ,לענש ןטעברַא ףרַאד טַארַאּפַא רעצנַאג רעד, ..."ףוס ןזיב ןריפרעד םישעמ

 -סיד ןוא ןכערּפשעג עגנַאל ןייק ָאטינ ,ךעלטקניּפ ןוא ךעלכַאז ,שיגרענע

 .ןסָאלשַאב ךיילג ןוא טיירגעגוצ רעירפ ןופ ןייז ןפרַאד ןגָארפ טלַא .סעיסוק

 ןַא ןענייז רימק ..."ןַאגרָא-הכולמ ַא יו ןטעברַא ןעניואוועגוצ ךיז ףרַאד'מ

 טינ רימ ןענעק טינ זַא ,רעשירעטילימ ַא זיא טַארַאּפָא רעזנוא ןוא ײמרַא

 ,('*"בולק רעשיטילָאּפ ַא רימ ןענייז טינ זַא ,טַאט ןופ ײטרַאּפ ןייק ןייז

 סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ טשינ רענעט ָאד ןיוש ןרעה רימ

 ןעמ טָאה חסונ ַאזַא ןיא .םיללכ עשיטַארקַאמעד-שירבח טיול טריפעג טרעוו

 ,טדערעג טשינ לָאמנייק רעדילגטימ יד וצ דנוב ןיא

 -ידי עטקינייארַאפ יד ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןכיגניא

 9 םעד .דנוב ןקידנריזינומָאק ןטימ ײטרַאּפ-ךעטעברַא עשיטסילַאיצַאס עש

 -ַאב ַא םעד ןגעװ ןעמונעגנָא ןטעטימָאק-לַארטנעצ עדייב ןבָאה 1920 ינוי

 -יפב ַא ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא םעד טלדנַאװרַאפ ןוא סולש

 רעקעוו רעד .,עיצַאדיװקיל וצ געוו ןפיוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק שור

 -עברַא עשיאיײטרַאּפמוא עשידיי יד ןליו רימ, :ןבירשעג םעד ןגעװ טָאה

 ןייק ןביילב טינ טעװ ןוא ןביילב טינ ליוװ 'דנוב' רעד זַא ,ןסיוו ןלָאז רעט

 ,ק .ר ןופ לייט ַא ןייז טעװ ןוא ןייז וצ טבערטש רע זַא ,ײטרַאּפ ערעדנוזַאב

 רעד ןיא ןייז טעו 'דנוב' רעד ןעוו ,טנעמָאמ רעד; ןעמוק טעוו'ס ...5פ

 עלופ יד זיולב טשינ ןכַאמ ךעלגעמ ןלעװ סָאװ ,תודוסי עכלעזַא ףיוא .ּפ .ק .ר

 יד ךיוא רָאנ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי-טינ ןוא ןשידיי ןופ טָאט ןופ טייהנייא

 .(** ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ טעברַא עקידנפַאש עיירפ

 טציא זיא דנוב ןשיטסינומַאק ןופ עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ עצנַאג יד

 רעד טימ קידנעטשלופ ךיז ןריציפיטנעדיא וצ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג

 ןוא קיטקַאט ,עיגָאלָאעדיא ריא טימ -- ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעדנעלסור
 ,םישעמ

 -ימַאב ןכַאמ ןביוהעגנָא דלַאב טָאה דנוב ןשיטסינומָאק ןופ .ק .צ רעד

 רע ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעדנעלסור רעד ןיא טירטניירַא ןגעו ןעגנוא

 ןטלַאהנייא טלָאזעג טָאה סָאװ ,טוטַאטס ַא ןופ טקעיַארּפ ַא טעברַאעגסיױא טָאה

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינומָאק יד יו ,.פ.ק.ר ןופ ןעמַאר יד ןיא דנוב םעד

 ,עיצַאטיגַא ןופ ןגַארפ יד ןיא קידנעטשבלעז זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 טוטַאטס רעטריטקעיָארּפ רעד .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ
 דנוב רעד סָאװ ,רעד וצ ךעלנע ,עימָאנָאטױא עטיירב ץנַאג ַא ןעזעגרָאפ טָאה

 םעד ןיא טָאה .8 .ק .ר ןופ .ק .צ רעד ..ּפיַאיד.ס.ר רעד ןיא טַאהעג טָאה
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 -שירענָאיצקַאער ןליפַא ןוא םזיטַאװרעסנָאק ַא ןעזעג טוטַאטס ןטריטקעיָארּפ

 טָאה ןוא עגַארפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא "דנוב ןשיטסינומָאק , ןופ טייק

 ,(* 1920 רעמוז ןעוועג זיא סָאד .,ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ םעד

 -קע םוצ טדנעוװעג ךיז טלָאמעד טָאה דנוב ןשיטסינומָאק ןופ .ק .צ רעד

 ,דילגטימ סלַא םיא ןעמענוצנָא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ וויטוקעז

 ַא ןעמונעגנָא ןוא גנודנעו יד טכַארטַאב טָאה וויטוקעזקע ןופ ָארויב יד

 ןופ ןוא דנוב ןשיטסינומָאק ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד ןגיילוצרָאפ סולשַאב

 ןרעטניאמָאק ןופ רעיײטשרָאפ ַא ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ןפַאש וצ .9 .ק .ר רעד

 רעד טימ דנוב םעד ןסיגפיונוצ ןופ עגַארפ יד ןטכַארטַאב לָאז סָאװ ,עיסימָאק ַא

 ןעגנוגנידַאב עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןגעוו ןסולשַאב ןטיירגוצ ךיוא יוװ ,,9 .ק .ר

 טעװ לייוורעד .דנוב רעד קיטעט ןעוועג זיא'ס ואוו ,רעדנעל ערעדנַא יד ןיא

 ןופ ויטוקעזקע ןיא ןבעג דנוב ןשיטסינומָאק ןופ רעייטשרָאֿפ םעד ןעמ

 ןרָאװעג ןפַאשעג עקַאט ןזיא עיסימָאק ַאזַא ,טכער-גנוטַארַאב ןרעטניאמָאק

 -ָארּפ רעייז טרעדנעעג ןבָאה דנוב ןשיטסינומָאק ןופ רעייטשרָאפ יד םגה ןוא

 -עגּפָא םיא עיסימָאק יד טָאה ,רַאבמעננָא רעמ ןכַאמ וצ םיא ידכ ,טקעי

 ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא ףרַאד דנוב רעד זַא ,ןעוועג זיא סולשַאב ריא .ןפרָאװ

 -רָא עמָאנָאטיױא ןַא יו ןייז טשינ .פ .ק .ר ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיוא ןעק רע ןוא

 רעדילגטימ ענייז ןוא .פ .ק .ר ןיא ןסיגניײרַא ךיז ףרַאד דנוב רעד .עיצַאזינַאג

 ,(*' .פ .ק .ר ןופ רעדילגטימ יװ ןעמונעגנָא שיטַאמָאטױא ןרעוו ןלעוו

 ןגעװ עיסוקסיד עסייה ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דנוב ןשיטסינומַאק ןיא

 זיא'ס .םיא ןפרַאװּפָא רעדָא ןיד-קסּפ ןברַאה םעד ןעמעננָא לָאזמ יצ םעד

 רעד .רעדילגטימ יד טלייטעצ ןעוועג ןענייז'ס ,,ק .צ רעד טלייטעצ ןעוועג

 ןעמענוצנָא ָאי טמיטשַאב 5 ןגעק ןעמיטש 6 טימ טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ

 עסייה ַא ןרָאװעג טריפעג זיא םעד ןגעו .ןרעטניאמָאק ןופ לייטרוא םעד

 -עגסיוא ךיז טָאה'ס .ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא עיסוקסיד

 ןענופעג ןבָאה ןעגנולעטש עדייב .טייהרעדנימ ַא ןוא טייהרעמ ַא טעדליב

 ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ יד סָאװ ,סעיצולָאזער יד ןיא קורדסיוא רעייז

 .ןעמונעגנָא

 םעד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעקסנימ יד :לשמל

 "ער ריא ןיא טָאה ,דנוב ןשיטסינומָאק ןופ טייהרעמ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש

 יַאזינַאגרָא רעקסנימ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד, :טגָאזעג עיצולָאז

 יד וליפַא ןפרָאװעגּפָא טָאה עיסימָאק יד םגה זַא ,טניפעג 'דנוב' ןופ עיצ

 רַאפ טייקידנעטשבלעז רעסיוועג ַא ןגעװ 'דנוב' ןופ ןעגנורעדָאפ עטסנעלק

 ןופ ןעמָאנ םעד ךיוא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינומָאק רעשידיי רעד

 דרַאגנַאװַא ןקידנעטש םעד ,עיצַאזינַאגרָא רערענָאיצולַאװער רעטלַא רעד

 טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןעגנערב סיוועג טעװ סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ

 ףרַאד ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעשיטסינומָאק רעד ןדָאש

 טריטסיזקע סע ןמזילכ, ..."ןעמעננָא גַאלשרָאפ םעד 'דנוב' רעד ךָאד

 רַאפ ןעמרָאפ עקיטיונ יד ןעניפעג יז טעװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד

24 



 -רעד ןעגנערב טעװ .פ .ק .ר רעד ןיא גנַאגנײרַא רעד ןוא גנולקיװטנַא ריא
 -נוא רַאפ ףמַאק ןלַאגעל ַא ןריפ רימ ןלעװ .9 .ק .ר ןופ ןעייר יד ןיא זַא ,וצ
 ,גיז רעזנוא ןרעכיזרַאפ סיוועג טעװ סָאװ ,ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא רעז

 רימ ןעניפעג דנוב ןשיטסינומָאק ןיא טייהרעדנימ רעד ןופ גנולעטש יד
 טרעװ ריא ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעװעליהָאמ רעד ןופ עיצולָאזער רעד ןיא
 -קיל וצ (ןרעטניאמָאק םייב) עיסימָאק רעד ןופ סולשַאב רעד; :טגָאזעג
 רעד ןופ טייק ענעדלָאג יד ןסייררעביא םעד טימ ןוא 'דנוב' םעד ןרידיוו
 םעד רעביא טַאט-טלַאװג עקידארומ ַא זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי
 םומינימ םעד ּפָא טמענ רעכלעוו ,סולשַאב רעד, .. .?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 -לופ טרירָאנגיא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טייקידנעטשבלעז

 -ַארּפ ןשידיי םעד ןופ עגַאל עלַאירָאטירעטסקע עקיטרַאנגײא יד קידנעטש
 ,ק .צ ןופ גנומיטשַאב יד טלייטרוארַאפ גנולמַאזרַאפ יד , ...?טַאירַאטעל

 ,קנַאדעג-ײטרַאּפ םעד טימ רעדנַאנַאפ ךות ןיא ךיז טייג עכלעוו ,(דנוב ןופ)
 -ַאזינַאגרָא רעד רעביא סעיצולָאזער עלַא ןיא טקירדעגסיוא ןעוועג זיא רע יו
 ךרוד ןרעװ טפמעקַאב שיגרענע ףרַאד גנומיטשַאב עקיזָאד יד .עגַארפ-עיצ
 םעד ןעניפעג ףרַאד עכלעוו ,'דנוב' ןופ ץנערעפנָאק רעקידנעייטשרָאפ רעד

 -ילּפשעצ ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןטיהרַאפ וצ געוו ןקיטכיר
 םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא סלַא .פ .קו .ר ןיא 'דנוב' םעד ןריפניירַא ןוא גנורעט
 ,"טייקידנעטשבלעז רעסיוועג ַא טימ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 תועד-יקולח יד טקידנעעג טָאה דנוב ןשיטסינומָאק ןופ ץנערעפנָאק יד
 ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד .סולשַאב ןקיטליגדנע ןַא ןעמונעגנָא ןוא
 76 ןבָאה ןעמונעג ליײטנָא .קסנימ ןיא 1921 ץרעמ 11 -- 5 ןופ געט יד ןיא
 -רַאפ ןבָאה ייז ,טכער-גנוטַארַאב טימ 43 ןוא טכער-םיטש טימ ןטַאגעלעד
 עניילק יד) רעדילגטימ טנזױט 3 לכה-ךס טימ סעיצַאזינַאגרָא 39 ןטערט
 ןבילבעג זיא לייט ַא סָאװ ,םעד טימ ךיז טרעלקרעד רעדילגטימ יד ןופ לָאצ
 -וא ןיא רקיעב ,לייט רעטייוצ ַא ,דנוב ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס םעד טימ
 עסיורג יד -- לייט רעטירד ַא ןוא .פ .ק .ר ןיא קעװַא רעירפ זיא ,עניַארק
 ןרָאװעג םישזער-רָארעט םעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא זיא -- םייהרעמ
 ,(ויסַאּפ שיטילָאּפ

 -נייוו .א ןטלַאהעג טָאה .פ .ק .ר ןיא ןטערטניײירַא ןגעוו טַארעּפער םעד
 ,לערעּפ טרירעפער טָאה טייהרעדנימ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ,ןייטש
 ןיוש טָאה סָאװ ,עטַאבעד ַא ןרָאװעג טריפעג זיא ןטַארעפער עדייב םורַא
 רעסיורג טימ .טכַארבעגסױרַא טשינ ןגעק ןוא רַאפ ןטנעמוגרַא עיינ ןייק
 ןופ רעייטשרָאפ ןופ עדער יד טרעהעגסיוא ןעמ טָאה טײקמַאזקרעמפיוא
 רע טָאה עדער רעצרוק ןייז ןיא .יקסדורגָאװָאנ לאונמע ,ןלױּפ ןיא דנוב
 ףיוא ןייג לָאז סָאװ ,גנוטכיר ןייק ָאטשינ זיא ןלױּפ ןופ דנוב ןיא זַא ,טגָאזעג
 ךיז טקעד טיירטש םעד ןיא גנוניימ ןייז ,ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןיא תוחנה
 ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא סרעגָאז-ןיינ יד ןופ גנוניימ רעד טימ

 -נייו ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ענעטלַאהעגּפָא 29 ייב ןעמיטש 47 טימ
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 ןטַאגעלעד 73 ןעוועג ןבָאה ןלָאז ,תועידי ערעדנַא טיול) עיצולָאזער סנייטש

 ,(ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 26 ןוא טכער-םיטש טימ

 -עג טלעטשעגטסעפ רעדיװ זיא עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןיא

 -סיוא זיא'ס ןוא ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןשידנוב ןופ טייקיטכיר יד ןרָאװ

 טעװ גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד זַא; ,גנוגייצרעביא יד ןרָאװעג טקירדעג

 ןיא ןסיגסיוא רעטעּפש רעדָא רעירפ .פ .ק .ר רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז

 זיב ןרָאװעג ןבעגעג ריא ןענייז עכלעוו ,ןעמרָאפ עקיטכיר ןוא עלַאמרָאנ יד

 גַאלשרָאפ םעד ףרַאד'מ זַא ,ןעוועג זיא ריפסיוא רעד ?.'דנוב' ןכרוד טציא

 .*ןעמעננָא ןרעטניאמָאק םייב עיסימָאק רעד ןופ

 רעד ןגעק ןעוװעג ןענייז סָאװ ,ןטַאגעלעד יד ןבָאה גנומיטשּפָא רעד ךָאנ

 ךיז ןפרַאװ ייז זַא ,טרעלקרעד ,ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז ןוא עיצולָאזער

 טשינ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .ץנערעפנָאק רעד ןופ סולשַאב םעד רעטנוא

 עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןופ טסייג ןיא ןעלדנַאה ןלעװ ןטסידנוב עלַא

 טָאה דנוב ןשיטסינומָאק ןופ ץנערעפנָאק יד ..פ .ק .ר ןיא ןטערטנײרַא ןוא

 יז ןכלעוו ןיא ,רעטעברַא עשידיי יד וצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא רעבירעד

 .'פ .ק .ר רעד ןיא ןטערטוצניײרַא ןפורעג ןוא עיצַאדיװקיל יד טקיטכערַאב טָאה

 סָאװ ,ןטייקנדישרַאפ-גנונימ יד זַא ,טגָאזעג ןעװעג זיא ףורפיוא םעד ןיא

 ןייז ןפרַאד'ס ױזַא יװ םעד ןגעוו .פ .ק .ר רעד ןוא דנוב ןשיוװצ ןעוועג ןענייז

 ,טנייה ךיוא ןטלַאה רימ .ןבילבעג ןענייז; רעטעברַא עשידיי יד טריזינַאגרָא

 ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעטריזילַארטנעצ רעכעלטייהנייא רעד ןיא ביוא זַא

 ַאגרָא וצ ןעוועג רעסעב ןוא רעגנירג זנוא טלָאװ ,'דנוב' ַא ןביילב טלָאװ

 ןעיוב ייז ןפלעה ,םזינומָאק ןיא ייז ןריפניירַא ,רעטעברַא עשידיי יד ןריזינ

 רעד ואוו ,דנַאלסור-ןטעווָאס ןיא רעבָא ,תודוסי עיינ ףיוא ןבעל עשידיי סָאד

 ןייק ָאטינ רעמ זיא ,טכַאמ רעד ייב טייטש ײטרַאּפ ןייז ןוא טַאירַאטעלָארּפ

 .?ןגַארפ-עיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןרעּפמַא וצ ךיז טייצ

 טגלָאפעג טרפב ןטסידנוב יד ןוא ללכב רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה יצ

 ןיא רעדילגטימ ןדיי 31,200 ןעוועג ןענייז 1925 רַאונַאי 1 םוצ ? ףור םעד

 ךָאנ ןעמוק םעד וצ) 2,409 ןטסידנוב ןעוועג רעירפ ןענייז יז ןופ .פ .ק ר

 ,.9 .ק .ר ןיא רעדילגטימ ןרעוו וצ ןטַאדידנַאק ןעוועג ןענייז סָאװ ,290 וצ

 "ייוצ רעד ןופ דָאירעּפ ןיא טָאה דנַאלסור ןיא דנוב רעד ,(*י 2,199 ןעמַאזוצ

 "ייז ייז ןופ ,רעדילגטימ טנזיוט 40 םורַא טַאהעג עיצולָאװער רעדנעלסור רעט

 ןדיי לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ .9 .ק .ר ןיא ןיירַא טנעצָארּפ 7 לכה-ךס ןענ

 9 לכה-ךס ןפָארטַאב ןטסידנוב ענעזעוועג ןבָאה .פ .ק .ר ןיא רעדילגטימ

 ןיא ןבָאה טרפב ןטסידנוב יד ןוא ללכב רעטעברַא עשידיי יד .טנעצָארּפ

 ןטערטניײרַא טלָאװעג טשינ .פ .ק .ר ןיא טייהרעמ רעקידנגעוורעביא רעייז

 טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ עקידנשרעה יד טָאה הלשממ רעטולָאסבַא רָאי 7 ךָאנ

 ָאנָאקע יד ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ,טכַאמ-הכולמ רעד ףיוא לָאּפָאנָאמ םעד טַאהעג

 רעטעברַא עשידיי רעקינייו ןעיצוצוצ ןזיװַאב ,הנויח וצ ןעלסילש עשימ

 ןיא 1917 ןוא 1905 -- 7 ןרָאי יד ןיא) דנוב רעד יװ ,ןטנעגילעטניא ןוא
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 -ָאמ עשיגָאלָאעדיא בילוצ רקיעב ,ןטערטעגניירַא קיליוויירפ זיא'מ ןכלעוו
 ,ןוויט

* 
 לא א

 ,רָאי עכעלטע טריטסיזקע ךָאנ טָאה דנוב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד
 רעדילגטימ ןוא רעוט ענייז .עלַאגעלמוא ןַא ןייז טזומעג טָאה טייקיטעט ןייז
 ,טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ,טפדורעג ןרָאװעג ןענייז

 -וא ןופ ווירב ַא ןיא רימ ןענעייל 1922 רָאי ןיא טייקיטעט ןייז ןגעוו
 עטסגרע יד ןיא לָאמנייק .עקטַאיװ ןיא טכַאמש קַאויּפס יזוב רבחק : עניַארק
 ,סעמרוט יד ןיא ןסעזעג טשינ ןטסילַאיצָאס ליפ ױזַא ןענייז םזירַאצ ןופ ןטייצ
 ,תומוקמ עטייוו יד ןיא טקישרַאפ ןעוועג טשינ ןטסילַאיצָאס ליפ ױזַא ןענייז
 ןבָאה דנוב ןופ .ק .צ ןופ ןוא .ד .ס רעדנעלסור רעד ןופ .ק .צ ןופ לייט ַא
 ,רימ ןטעברַא ךָאד ןוא ,טקישרַאפ זיא לייט ַא ,דנַאלסיױא ןיא ןפיול טזומעג
 ,עטריּפַארגָאטקעה ץניװָארּפ ןיא --- סעיצַאמַאלקָארּפ ערעזנוא ןכַאמ ךָאד ןוא
 ,"םשור ַא -- עטקורדעג עװקסָאמ ןיא

 ןטסערַא עקילָאצמוא יד ףיוא טקוקעג טשינ, :טכירַאב ןטייווצ ַא ןיא
 -ַאב ענעבעגעג יד ייב דנַאלסור ןיא דנוב רעד טריפ ,ןעגנוקישסיורַא ןוא
 -קעה) ןיטעלויב ַא סױרַא טייג סע .טייקיטעט עקידעבעל ץנַאג ַא ןעגנוגניד
 -רַאפ ןיא טייטש .ק .צ רעד .ןעגנולמַאזרַאפ רָאפ ןעמוק סע ,(טריפַארגָאט
 ,ק .צ רעד טָאה (1922) טסוגױא 1 ןפיוא, ..."רעטרע יד טימ גנודניב
 ,(גיי" ידנוב" ןופ ץנערעפנָאק רעדנעלסורלַא ןַא ןפורעגפיונוצ

 זיא סָאװ ,ןיטעלויב ןטנָאמרעד ןופ (1923 רַאורבעפ) 26 רעמונ ןיא
 ןיא דנוב ןופ .ק .צ ןופ עבַאגסױא ןַא ןעוועג זיא ןוא לַאגעלמוא ןענישרעד
 -רָא יד וצ טדנעוועג ךיז טָאה דנוב ןופ .ק .צ רעד, : רימ ןענעייל ,דנַאלסור
 ,ןעגנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ ןענעדרָאוצנײא ןגָאלשעגרָאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עקיט
 טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טשינ ,ןעמעדעמ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג
 טלדנַאהַאב טרעוו'ס .ןעגנולמַאזרַאפ ענעפָא ןוא עכעלטנפע ןענעדרָאוצניײיא
 ,ךובלמַאז ַא ןבעגסױרַא ךרוד קנעדנָא סמעדעמ ןקיביײארַאפ ןגעוו עגַארפ יד
 ,"ףמֲאק ןכעלדימרעדמוא ןייז ,טייקיטעט ןייז ,ןבעל ןייז טעמדיוועג

 -שמ טעמדיוװעג ןצנַאגניא זיא (ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא) רעמונ רעד
 טכעלטנפערַאפ ךיוא טרָאד ןענייז'ס .ןברָאטשעג טלָאמעד זיא סָאװ ,ןעמעד
 סעיצַאזינַאגרָא יד טקישעגוצ ןבָאה'ס סָאװ ,טױט סמעדעמ ןגעוו סעיצולָאזער
 -ינַאגרָא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןוא קסבעטיוו ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ
 -רַאפ רעװקסָאמ רעד ןופ עיצולָאזער רעד ןיא .עװקסָאמ ןיא דנוב ןופ עיצַאז
 יד ןבָאה תוכולמ עזַאושזרוב יד ןיא תעב; :טגָאזעג ןעוועג זיא גנולמַאז
 -עג יד ןקירדוצסיוא יירפ ,ןפָא טייקכעלגעמ עלופ יד ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי
 -ידיל יד ייב ןענייז ,ןעמעדעמ ןופ רבק ןשירפ םייב ייז ןשרעהַאב סָאװ ,ןליפ
 -נעמעלט יד ןעמונעגוצ 'קילבוּפער רעשיטסילַאיצָאס' רעד ןיא רעטעברַא עש
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 ןופ לָאר ןוא ןטסנידרַאפ יד ןצַאשוצּפָא ןפוא ןקירעהעג ַא ףיוא טכער ערַאט

 ,(:*! "רערעל ןוא רעריפ רעייז רַאפ טכַארטַאב ןבָאה ייז ןעמעוו ,םעד

 "רעטנוא ןַא טָאה םישזער-רָארעט ןשיטעוװָאס ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 -עג טשינ גנַאל ,עטצענערגַאב ַא ,ענעדיײשַאב ַא וליפא ,גנוגעװַאב עשידרע

 רעד ןופ ּפעלק עשיחצור יד רעטנוא ןלַאפ טזומעג טָאה יז ,ןטלַאהנָא טנעק

 ןבילבעג ןענייז סָאװ ,רעדילגטימ ןוא רעוט עטסוװיטקַא ,עטסעב יד .אקעשט

 "ניוּפ יד רַאפ ןייז שפנ-רסומ ךיז טיירג ןעוועג ןוא דנוב ןופ ןָאפ רעד יירטעג

 ןעמ טָאה ןרָאי ליפ ךשמב .טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז ,םזידנוב ןופ ןּפיצ

 -רַאפ ןוא עטייוו יד ףיוא ןוא סעמרוט יד ןיא טרעטַאמעג ןוא טקיניײּפעג יז

 -רַאפ טרָאד ןבָאה ייז ןופ לייט רעסיורג ַא ,רעטרע-גנוקישרַאפ ענעפרָאװ

 ןרָאװעג רעדָא םירוסי ןיא ןעגנַאגעגסיױא ןילַא -- סנבעל ערעייז טקידנע

 ָאד רימ ןלעװ הנחמ רעסיורג רעד ןופ ןעמענ עכעלטע זיולב ,ןסָאשרעד

 ַאיליא ,(יקסנעב ,יקס-.ב .ב) ןָאסניװעל סירָאב .רד ,רעביל קרַאמ : ןענָאמרעד

 ,קַאװיּפס יזוב ,ןילכאמ דוד ,ןַאלּפַאק בקעי ,(עדירפ) טיוועל עזָאר ,יקציטעווס

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןיקבַארד ףלָאװ ,קַאילּפָאּפ .ל ,דניקייח ףסוי

 ןבָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ קעװַא ןענייז סָאװ ,ענעי ךיוא = |

 יד סָאװ ,עיצולָאזער יד .ןרעדנַא ןַא םגה ,לרוג ןרעסעב ןייק טַאהעג טשינ

 ,ףורפיוא רעד ןוא ןעמונעגנָא טָאה קסנימ ןיא ץנערעפנָאק-עיצַאדיװקיל

 טימ ןוא דנוב ןרַאפ ןטנעמיטנעס טימ לופ ןענייז ,טוָאלעגסױרַא טָאה יז סָאװ

 רשפא ןוא ייז ןופ לייט ַא .םזידנוב ןופ םצע םוצ טפַאשיירט ןופ תועובש

 "עּפש טָאה ןשטנעמ עבלעז יד רעבָא .טסנרע טניימעג רעכיז סע ןבָאה עלַא

 רעייז ןעײּפשַאב וצ ןעגנואווצעג םישזערירָארעט רעשיטסינומָאק רעד רעט

 ןוא עטסנעש סָאד ןעװעג זיא סָאװ ,דנוב םעד -- טײהנעגנַאגרַאפ ענעגייא

 טקידנערַאפ רעטעּפש ןרָאי ןבָאה ייז ךיוא ןוא .ןבעל רעייז ןיא עטסקילייה

 "רעד ןוא עטקיניײּפרַאפ --- ןעגנוקישרַאפ ןוא סעמרוט יד ןיא ןבעל רעייז

 :ןרעװ טנָאמרעד עכעלטע ךיוא ָאד ןלָאז הנחמ רעסיורג רעד ןופ .ענעסָאש

 .רד) ץעּפיל דוד ,סעפַאר השמ ,ןיקמורפ רתסא ,(לאימחר) ןייטשנייו ןרהא

 לקנַאי ,יקסירעמעשט רעדנַאסקעלַא ,(ןימינב) ץפח םהרבא ,(ברַאפדלָאג סקַאמ

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןיוועל

 ןוא רעביל קרַאמ ...דיישרעטנוא רעסָאװ ןוא --- סעיצַאדיװקיל ייווצ

 ירטעג טלעװ רעד ןופ קעװַא ןענייז קילגמוא ןוא ףמַאק ןיא םירבח ענייז

 טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןוא ןייר ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןָאפ רעייז ןוא ןיילַא ךיז |

 טריפרַאפ ,ייז ןופ לייט ַא סיװעג ,עטייוצ יד ;םעטָא ןטצעל רעייז זיב

 -טסבלעז ןופ געװ ןפיוא ןייג ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענייז ,סעיזוליא ןופ

 טייהיירט ןריואוושעג ןבָאה ייז רעכלעוו ,ןָאפ יד ןכעװשרַאפ ןוא גנונעקיילרַאפ

 סָאד .ףוס ןקידמיואמ ןבלעז םוצ ןעמוקעג ייז ןענייז ךָאד ןוא .ןצענערג ןָא

 ,ײטרַאּפ ַא ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא זיולב ןרעו ךעלגעמ טנעקעג טָאה

 ןעלטימ טימ טצונַאב ךיז ןוא טריזינַאמוהעד עיגָאלָאעדיא ריא טָאה סָאװ
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 ןוא ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס עטרימַאלקָארּפ יד וצ הריתס ןיא ןענייז סָאװ
 ,ןליצ

: 
 לא לא

 -ָאס רעשידי רעד ןופ עטכישעג יד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ױזַא
 -רָאי לטרעפ ַא טימ ןעמוקעגפיוא .דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ
 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעוװַאב-גנואיירפַאב ַא יו ,רעירפ םרעדנוה
 ןביוהרעד לַאנָאיצַאנ ןוא לערוטלוק ,שימָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ דנוב רעד טָאה
 יד ןופ ייז רע טָאה ,דרַאגנַאװַא רעייז יו .ןסַאמ-סקלָאפ עקידנטעברַא יד
 טריפעג רעטייל-סנבעל ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא ןעלּפַאטש עטסקירעדינ
 -יגַארט רעד ןעמוקעג זיא ףמואירט ןופ געט יד ןיא ןוא .רעכעה ןוא רעכעה
 ,ףוס רעש

 -רַא עשידיי יד ןוא דנוב ןופ עידעגַארט יד זיולב ןעוועג טשינ זיא'ס
 לרוג רעד .ןָאפ ןייז רעטנוא טפמעקעג ןוא ןעגנַאנעג ןענייז סָאװ ,רעטעב
 ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא דנוב ןופ
 -ַאיצָאס ןדנוברַאפ רַאבסיירעצמוא ןבָאה סָאװ ,ןלייט ענעי ןופ -- דנַאלסור
 ןטרעוװ ענעי טימ ;טכער-ןשטנעמ ןוא עיטַארקָאמעד ,טייהיירפ טימ םזיל
 ןקיטיינ םעד ןָא ילכ עטסופ ַא טרעװ םזילַאיצַאס ףירגַאב רעד עכלעוו ןָא
 ןוא תוירזכא ,גנוקירדרעטנוא ןעמענרַאפ טרָא עקידייל סָאד ןוא טלַאהניא
 ,גנופַאלקשרַאפ עקיטסייג

 ףיוא ןעשעג זיא'ס סָאװ ,דנַאלסור ןופ ןצענערג יד ןיא זיולב טשינ ןוא = }
 ןופ ןעלקניוו עלַא ןיא טכליהעגּפָא טָאה ,דנַאל םעד ןופ םיחטש עסיורג יד
 יד ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא'ס .טלעװ רעד
 ןליימ-טלעוו עלַא ןיא טרינימָאד ןבָאה סָאװ ,תוכולמ עטריזילַאירטסודניא
 -רַאפ קיטולב ןוא טּפעשעגסױא ןעוועג ןענייז ,קיטילָאּפ-טלעװ רעד ןיא ןוא
 רעטעברַא יד רַאפ .הטיחש-רעקלעפ רעקירָאי-ריפ רעביא רעד ןופ טעדנואוו
 -יּפַאק רעד זיא :ןגַארפ יד טלעטשעג םוטעמוא ךיז ןבָאה ןטסילַאיצָאס ןוא
 עפיט ענייז ןלייהסיוא ןענעק רע טעװ יצ ?קקיאעפ-סנבעל ךָאנ םזילַאט
 -יטסילַאיצָאס ַא ןפַאש -- ליצ םוצ געוו רעשיסור רעד טריפ יצ ?ןדנואוו
 ָאוינ-סנבעל םעד ןבייה זיולב טשינ ןפרַאד טעװ סָאװ ,טפַאשלעזעג עש
 ןוא טייקיטכערעג ,טייהיירפ ןריטנַארַאג ךיוא רָאנ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ
 ? םולש ןקידנרעיוד ַא

 טשינ ןטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא יד ןבָאה רעפטנע ןכעלטייהנייא ןַא
 -רעטניא יד ןטלָאּפשעצ ןוא ןסירעצ ןבָאה סרעפטנע ענעדישרַאפ יד .ןענופעג
 טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה םוטעמוא .גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ
 ןעגנוזָאל ןוא עיגָאלָאעדיא יד טריּפָאק ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק
 -נוא רעד .ןוויטקעריד ערעייז טגלָאפעג ןוא סעקיװעשלָאב עשיסור יד ןופ
 יד ןבָאה דנַאלסור ןופ ןצענערג יד ץוחמ סָאװ ןעוועג רעבָא זיא דיישרעט
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 "ָאס עיירפ יד ןטכינרַאפ וצ טכַאמ עשהכולמ יד טַאהעג טשינ ןטסינומָאק

 זיולב טשינ ןבילבעג רעטייוו זיא עכלעוו ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטסילַאיצ

 יד ןופ ןירעטיה יד ךיוא רָאנ ,טפַארק עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ עסיורג ַא

 ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןטרעװ עשילַארָאמ עכיוה

 י"סיה ןייז טריפעגסיוא ןוא טבעלעג רעטייו דנוב רעד טָאה ױזַא ןוא

 םורַא טלמַאזעג רע טָאה עּפָאריײא ןופ רעדנעל לָאצ ַא ןיא .תוחילש עשירָאט

 טריפעג ייז טָאה רע .ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןָאפ ןייז

 רעייז רַאפ ,טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב עלופ ערעייז רַאפ ףמַאק ןיא

 -ַאב ךיוא ייז טָאה דנוב רעד .סַאלק רעלַאיצָאס ַא יו העד ןוא גייטשפיוא

 "רַא רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא רעקיטרָא רעד טימ ןטּפָאה

 עכלעוו טימ ,ןפמַאק ערעווש יד ןיא טריפעגניירַא ייז ןוא ,גנוגעװַאב-רעטעב

 ,הפוקת עכעלטכישעג עקידרעטייוו יד לופ ןעוועג זיא'ס

 לרוג רעד ןעװעג זיולב טשינ זיא דנַאלסור ןיא דנוב ןופ לרוג רעד

 ,רעטעברַא יד ןופ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעיירפ רעצנַאג רעד ןופ

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןטנעגילעטניא ןוא םירעוּפ

 יד -- גנופַאש רעלַאנָאיצַאנ ,רענעגייא ןופ טייהיירפ יד ןריולרַאפ טָאה סָאװ

 םי ןסייוו ןופ םיחטש יד ףיוא רעקלעפ לָאצ רעסיורג רעד ןופ הכרעמ ערעטיב

 ,קיפיצַאּפ ןזיב קיטלַאב ןופ ,ןצרַאװש ןזיב

 ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ

 1945 קרָאײװינ ,357 -- 341 .זז ןרָאי ןופ ףיול ןיא : (עקשטעבייל) ןַאמרעב ל (}

 2) 24 22060: סטסמאז תס עסנסקעװ 489822 סע0. 225, 2100482 1934

 .1962 סערייא-סָאנעוב ,157 .ז ,ץנעגילעטניא עשידייישיסור : ןָאסנָארַא ירָאגירג

 3) 18ג104ג 1סעסעהג 060 קמעא'מ םזסמסא8 610. 87, 2400482 7

 יקסנימ ,1917 ,(* טס .א) יַאמ 22 ,3 .מונ רעקעװ רעד (4

 .דארגָארטעּפ ,7 ,ץרעמ (21) 8 ,1 .מונ עמיטשירעטייברא יד 5

 ,1917 ,ץרעמ (30) 17 ,2 .מונ ,5 עז 66
 ,ןבירשעג יקצָארט .ל טָאה עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ עטכישעג ןייז ןיא (7

 יד :ןדיי יד ןצונ טכַארבעג ןטסרעמ םוצ טָאה גנוקיטכערַאבכײלג עלעמרָאפ יד, זַא

 ןבלעז ןיא .7650 טכיירגרעד טָאה ,טכער רעיײז טצענערגַאב ןבָאה סָאװ ,ןצעזעג לָאצ

 רַאפ עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד יקצָארט טנכײצַאב ףַארגַארַאּפ

 ןשיכיירטסע; ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא סָאװ ,"עיּפָאטוא ערענָאיצקַאער, ַא יװ ,ןדיי

 ןכָאנ) טייהירפ רעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא ךלַאב זיא ןוא "רעוַאב ָאטָא רעקיטערָאעט

 "טכירַאפ , יקצָארט ."ןלַארטשךןוז יד רעטנוא סקַאװ יװ ןעגנַאגעצ , ךיז (םזירַאצ ןופ ןלַאפ

 רעד טָאה ץימָאנָאטױא רעלערוטלוק"לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד ...עטכישעג יד ָאד

 ָאטָא רַאפ רָאי 6 -- 1901 ןיא רָאפנעמַאװצ ןטרעפ ןייז ףיוא ןיוש טרילומרָאּפ דנוב

 ,גנוראפרעד רענעגייא ןופ ןסיװ טנעקעג סָאד טָאה רע .עגַארפ רעד ןגעװ קרעװ סרעוַאב

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטיײװצ ןפיוא טאגעלעד ַא ןוא ַארקסיא ןופ רעטעברַאטימ א יװ

 ןעװעג ןענייז יז יװ ױזַא טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןופ סעטַאד יד (*

 .ליטס םעיינ ןטיול רעדָא ןטלַא םעד טיול טקורדעג

240 



 טלדנאהאב טָאה'מ ואװ ,(1903) ײטרַאּפ רעטעברַא רעשיטַארקַאמעדילַאיצָאס רעדנעלסור

 -ַאב ךיז טָאה אפוג יקצָארט ואװ ןוא םַארגָארּפ לַאנָאיצאנ ןייז ןוא דנוב ןופ ןינע םעד
 רעד ךָאנ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנַאיצַאנ רעד ךייש סָאװ ,קימעלָאּפ רעד ןיא טקיליײט

 -רַאּפ עשיטַארקַאמעד ןוא ערענָאיצולָאװער עלא ןבָאה ,1917 ןופ עיצולָאװער-רַאורבעּפ

 ,טריטּפעצקַא יז ,סעקיװעשלָאב יד ץוחַא ,(ערעדנַא ןוא ןטעדַאק ,.ר .ס ,.פ.ַא.ד.ס.ר) ןעייט

 -ץברַא יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסורלַא רעטשרע רעד ןָאטעג ךיוא שיטקַאפ טָאה סָאד
 ,ןטַאר-ןטַאהלָאס ןוא-רעט

 01 ך1ססנאע8: 11סע0מעא 2ץ7068404 2680חו01ע עג 108 11 3201 810024
 סעפ. 44, םסקתעגנ 84

 55 צז (8

 9) 10 0. 320ח2מ308ע44 ח םח+ 2. 428ע000מזנ: 2,00חעא2ג סח

 2680חו0זעזעג 1. 1} ס1עק. 109 116:000084 4
 ; ךיוא ,17 ,6 ,4 .מונ עמיטש רעטײברַא יד (10

 8. 3080120688: 11210ג 1קעסצג2, 060קט8עאספ 260821/4, 1100482 7

 ,1917 ,(יַאמ 6) לירּפַא 23 ,6 .מונ ,5 עז 1

 ינוי 29 ,25 .מונ ;(ילוי 8) ינוי 25 ,24 .מונ ;(ילוי 1) ינוי 18 ,22 .,מֹונ ,5 עז 2

 ,1917 (ילוי 12)

 ,1917 ינוי (24) 11 ,20 .מוג ,5 עע 3
 14) 11 גתהעחנסאס8מ: 200614 84 חסקסחסאמ, עסאזמ { סעק. 112-113, 112-

 ןעזגימ 1927 |
 .דַארגָארטעּפ ,1917 ,ינוי 27 ,65 .מֹונ ןעבעל עלענַאיסעּפָארפ סָאד (5
 .(1917 ינוי (17) 4 ,18 .מוג "עמיטש רעטײברַא, רעד וצ עגאלייב) 15 עז 6

 ,1917 (ילוי 1} ינוי 18 ,22 .מונ ,5 עד 7
 .1917 (ינוי 10) יאמ 28 ,16 .מונ ,5 עז 8

 ,1917 ינוי (14) 1 ,17 .מונ ,5 עז (9

 עיצולָאװער רעד ןופ טיײצ רעד רַאפ דנַאלסור ןיא "דנוב, רעד :ןַאמלוש .װ 0

 (עשרַאװ ,1918 טסוגױא ,1 .מונ "עמיטש רעזנוא,)

 ,1917 טסוגיוא (ןט16) 3 ,35:234 .מונ ,5 .מונ עז 1

 22) ןסחמסספ םַצטחג .אֹל 5 16 ס6186ק8 1917, 116:000089
 ,1917 (טסוגױא 9) ילוי 27 ,33 .מונ ,5 עז : (קַאװטיל) .ל .א 3

 .װעיק ,1917 רעבָאטקָא 26 ,13 .מונ גנוטייציסקלָאפ (4

 ,1917 רעבָאטקָא 24 ,11 .מונ ,24 עז 5

 ,1917 טסוגיוא 1 ,45 .מונ ,4 עז :סקופ .ש (6

 27) תגזוזמ 1 סגססיפ אפ 2, 25 ןוסט8 1917, 246004.

 ,1917 טסוגױא (26) 13 ,38 .מונ ,5 עז : דניקייח ףסוי 8

 ,1917 ילוי (29) 16 ,30 .מונ ,5 עז 9

 30) 6סעסעמטסא18 םימסזנמחעא םעזצתהע .אל 4. 1104608 1917, 1008.
 .,1917 רעבָאטקָא 19 ,7 .מונ ,24 עד (1
 ,3/ עז (2
 ,1917 רעבָאטקָא (28) 15 ,4847 .מונ ,5 עז (3

 . ,33 עו 644

 ;1917 (ינוי 10) יאמ 28 ,16 .מונ ,5 צז (5
 30) תע ןווחסקמפ: 10חסספ םצמתג .אֹפ 3, 2 ס6:184608 1917, 116עטסתמ2

 .,1917 יאֹֿמ (20) 7 ,10 .מונ ,5 עז 7

 . .1917 יגוי (21) 8 ,19 .מונ ,5 עז (8

 ,1917 (רעבמעטּפעס 2) טסוגיױא 20 ,39 .מונ ,5 עז (9

 .1917 יני (17) 4 ,18 .מונ 5 ע440
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 ,1917 רעבמעטּפעס (30) 17 ,44 .מונ 5 עד 1

 ,1917 טסוגיוא (19) 6 ,36 .מונ ,5 עז (2

 ,1917 רעבָאטקָא 27 ,14 .מונ ,24 עז (3

 .1917 רעבָאטקָא 26 ,13 .מונ 24 עז 644

 ,1917 רעבמעטּפעס 9 ,4 .מונ ,22 עז 5

 ,1917 רעבָאטקָא (28) 15 ,4844 .מונ ,5 עז 646

 ,1917 טסוגױא 8 ,1 .מונ ,22 עז 7

 ,1917 רעבָאטקָא 23 ,10 .מונ 24 ץז 48

 ,1917 רעבמעטּפעס (23) 10 ,4342 .מונ ,5 עז (9

 ,1917 רעבמעטּפעס (16) 2 ,41:40 .מונ ,5 עז (0

 דנַאלסור ןייק ןעמוקעג זיא רעריפ עשיטסיװעשלָאב עּפורג יד יװ םעד ךָאנ דלַאב 1

 יבגל ןעגנוטכילפרַאפ עסיוװעג ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יז זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ריא ןעמ טָאה

 ןינעל טָאה טעװָאס רעדַארגָארטעּפ ןופ גנוריפנָא רעד ןופ גנוציז א ףיוא ,דנאלשטייד

 ,ךיז ןעימַאב -- םעניײא ץוחא ,ןבעגעג טשינ ןגָאזוצ םוש ןייק טָאה רע זַא ,טרעלקרעד
 .רעגריב עשטייד לָאצ עקירעהעג א ןזָאלסיורא הבוט רעד ראפ לָאז דנַאלסור זַא

 ךָאנ א טקורעגסױרַא ןזיירק-גנוריגער יד ןופ ןעמ טָאה רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ

 ײטרַאּפ עשיטסיװעשלַאב יד זַא ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא'ס : גנוקידלושַאב ערערעװש

 ײמרַא עשיסור יד ןריזילַארָאמעד וצ ידכ ,גנוריגער רעשטייד רעד ןופ טלעג טמוקַאב

 טנקיילעג שירָאגעטַאק סע ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .טייקיאעפ-ףמַאק ריא ןכַאװשּפָא ןוא

 "ימ רעכעלטנפע רעד ןופ לייט ןייא .לובליב א יװ טלּפמעטשעג גנוקידלושַאב יד ןוא

 ָאס ןופ רקיעב -- לייט רעטייװצ א ןוא גנוקידלושַאב יד ןטלַאהעגרעטנוא טָאה גנונ

 עלעיאר ַא רַאפ השחכה עשיטסיװעשלָאב יד ןעמונעגנָא טָאה -- רעגַאל ןשיטסילַאיצ

 טַאהעג ןיולב טָאה יז ,טַאהעג טשינ גנוריגער יד טָאה ןזייואב עשיטקאפ ןייק .עבטמ

 ץשיטילַאּפ ןוא -- רעוט עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס .יד שטָאכ ,םידשח עטסנרע רַאפ לאירעטַאמ

 -טסעדנופ יז ןבָאה ,ןענינעל ןופ ןטפַאשנגײא-רעטקַארַאכ יד טנעקעג ןבָאה --- רענגעק

 רעכעלרעזייק רעד ײב טלעג ןעמענ וצ קיאעפ זיא רֶע זא ,ןביילג טנעקעג טשינ ןגעװ

 ןבָאה .דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער ןטימ המחלמ ַא ןיא טייטש סָאװ ,גנוריגער רעשטייד

 רעד ןופ דָאירעּפ ןיא ,םכותב סעקיװעשלָאב יד ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ךָאד

 רעשינַאּפַא רעד ןופ טָאבנָאטלעג םעד ןפרָאוװשגּפָא עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע

 .דנַאלסור ןשירַאצ ןטימ המחלמ טריפעג טָאה סָאװ ,גנוריגער

 רעשטייד רעד ןופ טלעג ןעמונעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסיװעשלָאב יד יצ עגַארפ יד

 יד .המחלמ:טלעװ רעטיײװצ רעד ןופ ףוס ןזיב עראבטיירטש א ןבילבעג זיא גנוריגער

 -ןרעסיוא ןשטייד ןופ ןוויכרַא יד טּפַאכרַאפ טלָאמעד ןבָאה תוכולמ-ברעמ יד ןופ ןעײמרַא

 גער עשטייד יד זַא ,ןקיטעטשַאב סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןענופעג טרָאד ןוא םוירעטסינימ

 -שיטסילַאנַאאצאנ יד יא ןציטשרעטנוא ףיוא טלעג סעמוס עקיזיר ןבעגעגסיוא טָאה גנור

 ץרענַאיצולָאװער עסיװעג יא ,(רעניַארקוא ןוא רעדנעלניפ ןופ) ןעגנוגעוואב עשיטסיטַארַאּפעס

 "ןרעסיוא עשטייד סָאד ןבָאה ןעגנונעפָאה עסיורג סרעדנוזאב .דנַאלסור ןיא ןעגנוריּפורג

 יד ןופ טײקיטעט רעד ףיוא טגיילעג בַאטשילַארענעג רעשטייד רעד ןוא םוירעטסינימ

 סָאד ןריזינַאגרָא םייב ויטקַא רעײז ןעװעג ןענײז ןטמַא עשטייד יד .סעקיװעשלָאב

 ץטשרע יד ןעװעג זיא יז) רעריפ עשיטסיװעשלַאב עפורג יִד ץייוש רעד ןופ ןעגנערב

 (ןעײטרַאּפ ערעדנא ןופ רעוט ןרָאפעג ךיוא ןענייז ריא ךָאנ ,עּפורג

 רעשטייד רעד ןוא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשטייד ןשיװצ ץנעדנַאּפסערַאק רעד ןיא

 רעד רַאפ (קרַאמ ןענָאילימ ליפ) סעמוס עטרינגיסַא יד טנָאמרעד ןרעװ גנוריפנָא-ײמרַא

 רעד ןופ גלָאפרעד ןגעװ טליײצרעד טרעװ'ס .דנאלסור ןיא טעברַא-סגנובָארגרעטנוא

 ןצענערגַאב ָאד ךיז ןלעװ רימ .לג"דא ַאדװַארּפ רעד ןופ טרפב ,עסערּפ רעשיטסיװעשלָאב

 רעטסינימ-ןרעסיוא רעשטייד רעד טָאה 1917 רעבמעטּפעס 29 םעד .טנעמוקָאד ןייא טימ

 ןטמאַאב-גנודניבראפ ןייז וצ עמַארגעלעט א ןילרעב ןופ טקישעג ןַאמלהיק ןָאפ דרַאכיר
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 ,ײמרַא רעד ןופ עדנַאמָאק-טּפיױוה רעד ןופ עיצַאמרַאפניא רעד רַאפ באטש-לארענעג ןיא

 םוירעטסינימ-ןרעסיוא סָאד סָאװ ,ןטעברַא-גנובָארגרעטנוא יד ןגעװ תועידי רעביא טיג רע

 ןגעװ .דנַאלסור ןיא ןריפ בַאטש-לארענעג ןופ עיצקעס רעשיטילַאּפ רעד טימ ןעמַאזוצ

 לָאמנײק טלָאװ גנוגעװַאב עשיטסיװעשלַָאב ידא ; טגָאזעג טרָאד טרעװ סעקיװעשלָאב יד

 רעזנוא ןָא ,טניה טָאה יז סָאװ ,העּפשה רעדָא םענראפ םעד ןכיירגרעד טנעקעג טשינ

 רעטײװ ךָאנ טעװ גנוגעוואב יד זַא ,ןזייװ םינמיס עלַא, ..."גנוציטשרעטנוא רעקידרדסכ

 -ןעהּפָאמוא רעניארקוא ןוא רעשיניפ רעד עגונב ךיוא תמא זיא עבלעז סָאד ןוא ,ןסקַאװ

 : עז ."ןעגנוגעװַאב-טייקיג
 (36/00619 6116 106 10600101100 10 101145146, 1915-1918, 1000106068 {עסתג 6

 /41081768 04 486 (261עז048 1016180 1/110186זש, 601660 סצ 2. 8. 8. 26:מגמ, ק. 70,
 1 סמס0סמ 1998.

 עשטייד יד ןופ רעמענ יד ןוא רעבעג יד -- ערעפא רעד ןיא ןרוגיפ-טּפיוה ייוװצ יד

 (סואווראּפ) דנַאפלעה רעדנאסקעלַא .רד -- דצ ןשטייד ןופ : ןעװעג ןבָאה ןלָאז רעטלעג

 ןוא רעשטייד רעד ןיא רעוט רענעעזעגנָא ןא ןעװעג רעירפ זיא סָאװ ,דנַאלסור ןופ דיי ַא

 -ַאב המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב ןוא ןעגנוגעװַאב עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור

 ; דנַאלסור ןיא ןטעברַא-גנוכַארגרעטנוא רַאפ ןענָאילימ גנוריגער רעשטייד רעד ןופ ןעמוק

 ןייז) ןליוּפ ןופ דיי ַא ,(יקצענַאה) גרעבנעטשריפ בוקַאי -- ךצ ןשיטסיװעשלָאב ןופ

 רעד ןופ רעריפ א ,(עשרַאװ ןיא זיורב-ריב א ןופ רעמיטנגייא ןַא ןעועג זיא רעטָאפ

 ןאמ-גנואיורטרַאפ ַא ,(.לפ.ק.יד.ס) עטיל ןוא ןלױּפ סערגנָאק ןופ עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס

 ,טקַאטנָאק ןטנַאנ רָאג א ןיא ןעװעג טלָאמעד זיא רע ןעמעװ טימ ,ןענינעל ןופ

 "נואועג יד ןבעגעג טָאה גנוגעװַאב רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ גנוציטשרעטנוא יד

 -להיק ןָאפ דרַאכיר רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ ,ןטַאטלוזער עטשט

 גנוריגער רעשיטסיװעשלָאב רעד טימ ןסָאלשעג ,רעטסינימ-ןרעסיוא רעשטייד רעד יװ ,ןַאמ
 ,בַאטש-לַארעגעג ןשטייד ןופ טריטקיד ,ײךַאמּפָא-םולש, ַא

 ,1917 ינוי (14) 1 ,17 .מונ ,5 עז 2

 ,1917 טסוגױא 8 ,1 מונ ,24 עז (3

 ,152:151 ,81 ,34 .זז ,דנַאב רעטײװצ ,סעיצולָאװער ײװצ ןיא ; שטיװָאמַארבַא ר (4
 | ,1944 קרָאי-וינ ,170 ,7

 ,1917 רעבָאטקָא 29 ,112 .מונ ,4 עז 5
 56) ן סעזסקע 2008008: 2680210114011428 040018(1, סע. 191, 11810-

 ץוסמא 61

 ענעדישרַאפ ןיא ןרעפיצ יד ךיז ןדיישרעטנוא ןלַאװ יד ןופ גנַאגסױא ןגעװ (57

 ןבָאה רימ .עבלעז יד קינײװרעמ זיא ןעגנוטכיר יד ןשיװצ ץרָאּפָארּפ יד רעבָא ,ןלַאװק

 סָאװ ,סעטעקנַא עטליפעגסיוא יד טול ןטסינומָאק יד ןביג סע סָאװ ,ןרעפיצ יד טכַארבעג

 : עז .יכרַא רעװקסָאמ ןיא ךיז ןעניפעג
 םי 6 עןסטעו: (ססטעסועה  ?סא 2510 סעק. 598, 2100882-216ע מג

,1929 

 2060000440406 צטקסחעעסװחמ8406 00602ע6} סע. 137, עב 1161 -
 8קאעזמ, 21004832 0

 1917 רעבָאטקָא 20 ,8 .מונ ,24 עז (8

 ,1917 רעבמעצעד 22 ,58 .מונ ,24 עז (9

 | ,198 ,193 .וז ,54 עז (60

 ןבָאה סעקיװעשנעמ יד זַא ,ןבירשעג שטיװָאמַארבַא .ר טָאה תונורכז ענייז ןיא

 5 רֶצדֲא 4 ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעצנַאג רעד ןיא טַאהעג,
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 "טַאדידנַאק ןקיצנייא ןייק ןלייוורעד וצ ןזיװַאב טינ טָאה 'דנוב' רעד, זַא ןוא "ןטַאטוּפעד

 סעקיװעשנעמ יד :תועט א טכַאמעג עקַאט טָאה שטיװָאמַארבַא ,(1987197 .זז ,54 ץעז)

 ,םענייא -- דנוב רעד ןוא ןטַאטוּפעד 16 טריפעגכרודַא ןבָאה

 ,1917 רעבָאטקָא 27 ,111 .מונ 4 עז 61

 ,1917 רעבמעװָאנ 10 ,123 .מונ ,4 עז 2

 ,1917 רעבמעװָאנ 7 ,120 .מונ 4 עז (3

 ,1917 רעבמעװָאנ 9 ,223 .מונ ,24 עז 4

 ,1917 רעבמעװָאנ 29 ,40 .מונ ,24 עז (5

 ,עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןעװעג זיא דנוב ןופ גנורעדָאפ עשיטאמַארגָארּפ יד

 ָאטױא רעלַאנָאסרעּפילַאנָאיצַאנ ןופ קורדסיוא ןטערקנַאק םעד יװ טכַארטַאב טָאה רע סָאװ

 ןעײטרַאּפ ערעדנַא ליײװ ,טצונַאב ןטלעז רעיײז רע טָאה ןימרעט ןטצעל םעד .עימָאג

 -עגנָא רעד ןופ ןעז וצ זיאס יװ .טלַאהניא ןרעטיירב א טגיײלעגניירַא םיא ןיא ןבָאה

 רעד ןופ סעיצוטיטסניא ןוא ןבַאגפיא ערעדנַא יד דנוב רעד טָאה ,עיצולָאזער רענעמונ

 רַאפ ךאז עקילײװטיײצ א יװ טכַארטַאב -- עלערוטלוקילאנָאיצַאנ יד ץוחַא --- ץימָאנָאטיױא

 טָאה דנאלסור ןכעלרעקלעפ-ליפ ןיא םעלבָארּפ ןטעטילַאנַאיצַאג סָאד .טייצ-גנאגרעביא רעד

 "עג טָאה ןוא ןטקעּפסַא ענעדישראפ טַאהעג 1917 ןיא עיצולָאװער רעד ןופ בײהנַא ןכָאנ

 עיגַאלָאנימרעט רעשידנוב רעד ןיא .םינפוא ענעדישראפ ףיוא ןרעװ טזיילעג טפרַאד

 -ַאּפ ץעימָאנָאטױא עלַאנַאסרעּפילַאנָאיצַאנ ףירגאב רעד טרָא ןא ןעמענרַאפ וצ ןָא טבייה

 .רעלערוטלוקילַאנַאיצַאנ רעד טימ לעלַאר

 ,7 .מונ ,4 עז ;1917 רעבמעצעד 11 ,רעבמעװָאנ 30 ,27 -- 48 ,41 ,38 .מונ ,24 עז 6

 ,ראורבעפ 22 ,רַאונאי 25 -- 17 ,16 ,12 ,8 ,4 .מונ ןעגַארפיסנעבעל ;1918 ראונַאי 9

 ,רעטעברַא רעשידיא רעד ; ץינשזריק .א ;עשרַאװ ,1918 לירּפַא 26 ,לירּפַא 19 ,ץרעמ 2

 / 1928 ץװקסָאמ ,274 .ז ,דנַאב רעטרעפ

 209 .ז ,54 עז (1

 2200 .ז קרעװ סנינעל ,57 עז (8

 טנעקעג ןשטייד יד ןבָאה ,טנָארפ חרזמ ןפיוא המחלמ רעד ןופ קידנרעװ יירפ (9

 ןבלעז ןיא ךָאנ ןבָאה ייז ואו ,טנַארפ-ברעמ ןפיוא תוחוכ עטנּפָאװַאב רעמ ןרירטנעצנַאק

 יז טָאה ןוא םישדח 4 טרעיודעג טָאה סָאװ ,עוויסנעפָאלארענעג א ןביוהעגנָא ץרעמ שדוח

 וצ ןבָאה תוכולמ'ברעמ עטעדניברַאפ יד סָאװ ,םעד קנַאד א .זירַאּפ וצ טנָאנ טריפרעד

 תוחוכ עטנפָאװַאב עטיירגעגוצ יד ןטכַאלש יד ןיא ןריפניירַא טנעקעג ןיוש טייצ רענעי

 ץטשרע יד ןעניוועג וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןשטייד יד ייב זיא ,עקירעמַא ןופ

 ,ללכב טלעװ רעד ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא גנורינימָאד רעייז ןלעטשנייא ןוא המחלמ-טלעוו

 ײז רָאנ ןוא ייז זיולב זַא ,טקידײרּפעג רדסכ רעירפ ןבָאה סָאװ ,סעקיװעשלַאב יד

 ןבָאה ,סעיצובירטנָאק ןוא סעיסקענא ןָא םולש םעניימעגלא ןטכערעג א ןעגנערב ןענעק

 טריטקיד ,םולש ןטַארַאּפעס א דנאל רעייז רַאפ ןפאש ןפלָאהעג ןײלַא םישעמ ערעייז טימ

 סָאװ ןַאמלהיק ןָאפ דראכיר רעטסינימ-רעסיוא רעד .םזילַאירעּפמיא ןשירעביור א ןופ

 קסירב ןיא ןבירשעגרעטנוא גנוריגער רעשטייד רעכעלרעזייק רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה

 סָאד -- ןדירפוצ טסכעה ןייז טנַאקעג טָאה ,סעקיװעשלַאב יד טימ ךאמּפָאםולש םעד

 ,רעטלעג יד ןוא (1917 ןיא) דנאלסור ןייק רעריפ עשיטסיװעשלַאב יד ןעגנערב

 ןדנעדיויד עטוג טכַארבעג ןבָאה ,ןבעגעג ייז ןבָאה דנַאלשטיײד ןופ ןטנעגא יד סָאװ

 .(51 ןשעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ לז)

 גנולדנַאה יד ןעמ טָאה גנוגעװאב רעשיטסילַאיצַאס רעלאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא

 -לַאינָאס רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןופ לט א .טאראפ א יװ טכַארטַאב סעקיװעשלַאב יד ןופ

 רעד ןגעק ןעװעג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ ,דנַאלשטײד ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד

 רעריפ עשיטסיװעשלָאב יד טָאה'מ זַא ,ןטלַאהעג וליפא טָאה ,קיטילַאּפ-סגירק רעשטייד
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 -עשלָאב רעד ןופ .ק .צ ןופ גנוציז א ףיוא עדער ַא רענייז ןיא .טפיוקעגרעטנוא טושּפ
 -רַאלוקריצ א ךיז טניפעג טנעה ערעזנוא ןיא, : טגָאזעג ןינעל טָאה ײטרַאּפ רעשיטסיוו

 גנואיצאב רעד ןגעװ תועידי ןַארַאפ ןענייז טרָאד .,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשטייד ןופ ווירב
 ןוא טפיוקעגרעטנוא ןענייז רימ זַא ,טלַאה ץענייא .רטנעצ ןופ ןעגנוטכיר ייוװצ ןופ זנוא וצ

 רעד .ןלָאר עטליטעגרעדנַאנאפ רעירפ טימ עידעמָאק א קסירב ןיא רָאפ טמוק טציא זַא
 ייװצ רעד .דנַאטשליטשנּפָאװ םענעסָאלשעג ןבילוצ זנוא ףיוא ןָא טלַאפ לייט רעקיזָאד
 עכעלנעזרעפ יד זַא ,טרעלקרעד (יקסטואק לרַאק ןופ רעגנעהנָא) רענַאיקסטוַאק לייט רעט

 גנוריפפיוא יד זַא רָאנ ,קפס ןדצי רעסיוא זיא רעריפ ץעשיטסיװעשלַאב יד ןופ טייקכצלרצ

 ,(201 .ז יקרעװ סנינעל ,57 עז) "שינעטער עשיגָאלָאכיסּפ א זיא סעקיװעשלָאב יד ןופ

 וקרָאי-וינ .1919 רָאי ןיא ןעמָארגָאּפ רעניַארקוא יד : רעװָאקירעשט והיא (0

 עשיניַארקוא יד ,1 דנַאב ,(1920:1919) עטכישעגיסָארגָאּפ : ץפח יאלא רָאסעּפָארּפ ; 5

 .1921 ,קרָאייג ,1919 ןיא הטיחש

 .1917 רעבמעצעד 8 ,46 .מונ 24 1

 .1919 ראורבעפ 7 ,475 .מונ ; ראורבעפ 5 ,473 .מונ ,4 עז (2

 .1919 ראורבעפ 6 ,474 .מוג ,4 צז (3

 ,1919 ץרעמ 4 ,495 מונ 4 עז 644

 .א ; עשרַאװ ,1918 רעבמצעװָאנ ,ךובלעמאז סעט-3 ,עמיטש רעזנוא ; ךילרע .ה (5

 ק6/,806864 2260631/ .אֹכ 10, 31 ונסחא 1918, 116:00002. ! ןיקוואראק

 זסעזססעה 20084008: 112 3206 80204000 1600002, 090. 02-095, םסקדעװ

1929, 
 ,1918 יאמ 28 ,28 .מונ ,24 צד (6

 ,.1919 ראורבעפ 21 ,487 .מונ ,4 עז (7

 (עמיטש רעזנוא) 75 צז (8

 .עװקסָאמ ,1918 ,רעבָאטקַָא 19 ,4 .מונ גנונּפַאה יד (9
 .1919 ,ראורבעפ 7 ,475 .מונ ,4 עז (0

 ,1917 רעבָאטקָא 27 ,14 .מונ ,24 עע 1
 .1917 רעבמעװַָאנ 4 ,19 .מונ ,24 עז (2

 -ַאנירעטַאקעי ,22:17 .זז ,עיצולָאװער-רטנַאק רעד ןופ לעװש ןפיוא : סעפַאר .מ (3

 ,1918 וואלס

 .סעדָא ,1918 ץרעמ 26 ,1 .מונ ,קָאלג רעד (4

 יװעיק ,1918 רעבמעװָאנ 6 ,5 .מונ ,קלָאפ עשידיא סָאד 5

 .1918 יאמ 28 ,28 .מונ ,24 עז (6

 ,1919 רַאורבעפ 19 ,(266) 5 מונ ,24 צז (7
 ,310 .ז ,54 צז (8
 ,1919 רַאורבעפ 22 ,(269) 8 .מונ ,24 עז (9
 ,1919 רַאורבעפ 19 ,266) 5 .מונ ,24 עז 0
 ,1919 ראורבעפ 9 ,476 .מונ 4 עו 1

 ,1919 לירּפַא 7 ןזיב ץרעמ 18 ןופ ,521 -- 505 .מונ ,4 עז (2

 92) 8 ק2סאס0ח} 6םצגהגע, 8/160088, עבהגמעס 116ע10. אסא. 6ם8צה2ע

 (ס. ת) 1920: אע 4080606טועה 4מצות2ע 3226 1 סאזסחמסאסזס 42

 טי אגע , 1 011678.
 .עװקסַאמ ,1920 יַאֿמ 29 ,654 .מונ ,4 עז (4

 .עװקסָאמ ,1920 ילוי 15 ,657 .מונ ,4 עז (5

 ,פ .ק .ר ןופ .ק .צ ןופ רַאטערקעס ןקיטלָאמעד םוצ (1920 ינֹוי 17) ווירב ַא ןיא 6
 גנוקינייאראפ יד ןריפוצכרוד ךיז ןלייא וצ טשינ טהצעעג סעּפַאר .מ טָאה ,יקסניטסערק .ג
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 'קעס עשיטסינומָאק עשיזי יז ןוא ןטַאירַאסימָאק עשידיי יד) .דנוב ןשיטסינומָאק ןטימ

 ,(1928 קסנימ ,404 -- 400 .זז ,1921 -- 1918 ,סעיצ

 ,427 -- 425 ,299 -- 296 .ז ,2 צז (7

 "וצ יד) דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןוא "דנוב, רעד :ץינשזריק .א (8

 ןיא "דנוב ןשיטסינומָאק, ןופ גנוסיגניירַא רעד וצ : (קרָאירינ ,1921 רעבמעצעד ,טפנוק

 .ענליוו ,1921 לירּפַא 9 ,12 .מונ טרָאװ עיירפ סָאד) ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיסורלַא רעד

 עשיטסינומָאק עשידנַאברַאפלַא יד :יקסירעמעשט .א ; 420 -- 415 .זז ,96 עז (9

 ,1926 צװקסָאמ ,25:23 .זז ,ןסַאמ עשידיי יד ןוא (סעקיװעשלָאב) ײטרַאּפ

 .ענליװ ,1922 טסוגיוא 19 ,5 .מונ { 1922 טסוגיוא 12 ,4 .מונ ,קנַאדעג רעזנוא (0

 101) םנסחמס1עסממ 11611:02:81010 140,41618 4םצנהגע , ,א0 26, 210084884

 (6802חהפ 1923 ת
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 ץרעה .ש

 ןלױּפ ןיא דנוב רעד

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא



 :ט 5 אהני א

 249 -- -- = -- הלשממ רעשיסור רעד ןופ דָאירעּפ רעטצעל רעד
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 הלשממ רעשיסור רעד ןופ דָאירעּפ רעטצעל רעד 1

 טָאה ,1914 טסוגוא בייהנָא ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,המחלמ-טלעוו יד
 -וּפ ףיוא .עגַאל רערעדנוזַאב ַא ןיא ןצניװָארּפ עשילױּפ יד טלעטשעג דלַאב
 -סור -- םידדצ עקידנריפ-גירק יד ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה דרע רעשיל
 -גירק יד ןעוועג ןענייז טרָאד .ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןגעק דנַאל
 -יורג יד ,ןעגנורעטשעצ ןוא ןעגנוטסיװרַאפ יד ,ןטנָארפ-גירק ןוא סעיצַארעּפָא
 םוצ ,עשידיי יד טרפב ,גנורעקלעפַאב יד טָאה טרָאד .תוגירה ןוא ןטײקמַאז

 ןַאקלואוו גירק ןופ עװַאל עקידנטכינרַאפ ,עסייה יד טליפעג ןטסקרַאטש
 -עגלַא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד זַא ,גונעג ןעוועג זיא ןיילַא סָאד ןיוש

 ןלייטסיוא לָאז דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי םעניימ
 עשיליוּפ יד ןיא גנוגעווַאב רעד רַאפ ןגרָאז לָאז סָאװ ,טעטימָאק ןלעיצעּפס ַא
 רעד טימ ןענעכער טפרַאדעג ךיז טָאה'מ .םעט ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס .ןצניוװָארּפ
 יד ךרוד ןרעוו ןעמונרַאפ ןלעװ סעירָאטירעט עשיליוּפ יד זַא ,טייקכעלגעמ
 -ַאב עשידנוב יד טעוװ אלימב ןוא תולייח עשירַאגנוא-ךיירטסע ןוא עשטייד
 .קיצ רעד טָאה 1914 רעבמעווָאנ ןיא ,דנַאלטור ןופ ןרעוו ןטינשעגּפָא גנוגעוו
 וצ .ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאנרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק ַא ןפַאשעג דנוב ןופ
 װַאלסישזדז ,ןַאמלוש רָאטקיװ ,(חנ) יענטרָאּפ לאיתוקי :טרעהעג ןבָאה םיא

 ,ןייטשּפע רַאזַאל ןוא טַאקשומ

 -:עטשרַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב
 יירד יד ןשיװצ טעברַאנעמַאזוצ ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא'ס ןוא גנוקיד
 םענעפורעג-ױזַא ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 יד ,דנוב רעד :(דנַאלסור וצ טרעהעג טָאה סָאװ לייט רעד) ןלױּפ-סערגנַאק

 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ,(עציוועל --- .ם.ּפ.ּפ) ייטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ
 ,(ןלייט ענעטלָאּפשעג עדייב -- .ל.ּפק.ד.ס) עטיל ןוא ןליופ ךיירגינעק ןופ עיט

 טָאה עיצקַארפ ערענָאיצולָאווער --- 0.9. ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עטרעפ יד ןגעקַאד
 -המחלמדָארּפ ַא ןעמונרַאפ טָאה יז ,טרעהעג טשינ גנוקידנעטשרַאפ רעד וצ
 (ןרַאננוא ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד) תוכולמ-לַארטנעצ יד תבוטל גנולעטש
 -ַאיצָאס ערעדנַא יד תעב ,ןענָאיגעל עשיליוּפ יד ןפַאש ןיא וויטקַא ןעוועג ןוא
 ,קיטילָאּפ-המחלמ רעד ןגעק ןכָארּפשעגסױא ןעוועג ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטסיל

 רעד ןופ ןבעל ןפיוא גנוקריוו עקידנרעטישרעד ַא טַאהעג טָאה המחלמ יד
 ןַא ןרָאװעג טריזילַארַאּפ ןענייז לדנַאה ןוא עירטסודניא יד .גנורעקלעפַאב

 ,הכאלמ ןוא עירטסודניא ןופ ןגייווצ עכעלטע יד ןעוועג זיולב ןענייז םַאנסיוא

 עקיאעפ-טעברַא ,עגנוי יד .ײמרַא רעד רַאפ טקעריד טעברַאעג ןבָאה סָאװ
 רָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז --- תוחּפשמ יד ןופ רעבעג-טיורב יד -- רענעמ

 ןָא רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה ןוא גירק םוצ

 רעטרעדנוה טכַאמעג ןבָאה ןעגנורעטשעצ ןוא ןטכַאלש יד .ןבעל םוצ ןעלטימ
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 -עג ןוא טיונ עטפרַאשרַאפ ַא ןעוועג םרוג טָאה ץלַא סָאד ,זָאלמיײה רעטנזיוש
 םי ןיא .ןבַאנפיוא עקידנעגנירד עיינ רַאפ גנוגעװַאב-רעטעברַא יד טלעטש
 -ַאב עשידיי עמירָא יד ןטילעג ןטסרעוװש םוצ טָאה תורצ ןוא טיונ ,טולב ןופ
 -ור רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעלעיצעּפס רעד תמחמ גנורעקלעפ
 ןשירַאצ ןופ טיײקיזָאלניז ןוא טייקיאעפמוא ,תועשר עצנַאג יד ,גנוריגער רעשיס
 עקידתוירזכַא ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןטסטלובמַא זיא םישזער
 עשיסור יד טָאה קיטילָאּפ רעשירעסערפ-ןדיי ריא ןיא ,ןדיי יד יבגל םישעמ
 ,ןקַאילָאּפ יד ןשיוצ רעפלעה עקיליוונרעג ןענופעג הלשממ

 יד טייקכעלטנפע רעטיירב רעד רַאפ טגנערבעגסיױרַא טָאה דנוב רעד
 -דעש רעד ףיוא ןזיועגנָא ןוא הלשממ רעשירַאצ רעד ןופ םיעותעת-םישעמ
 טָאה 1915 רַאונַאי ןיא .ןזיירק ערענָאיצקַאער עשיליוּפ יד ןופ לָאר רעכעל
 ןַא טכעלטנפערַאפ ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק רעד

 ןיא .ןעגנואיצַאב עשיליױּפ-שידיי יד ןגעוו שילױוּפ ןוא שידיי ןיא ףורפיוא
 : ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא

 ןלױּפ ןיא ץַאלּפ-גירק ןפיוא ךיז טניפעג עכלעוו ,ײמרַא עשיסור יד;
 ךיז ןעיצַאב וצ טניואוועגוצ ןוא רעריפ עריא ךרוד טריזילַארָאמעד קידנעייז
 קידנעטשלופ ַא ןענופעג ָאד טָאה ,רעיראּפ עזָאלטכער וצ יװ ױזַא ןדיי יד וצ
 יד טקערטשעגסיוא ןבָאה רעסערפ-ןדיי עשימייח יד ,רעפסָאמטַא עטיירגעגוצ
 "עקידנעיײרפַאב' יד :רימ ןעעז טַאטלוזער םעד ןוא ענעמוקעגנָא-יינ יד טנעה
 רעשידיי רעכעלדירפ רעד רעביא ןטַאט-טלַאװג עטרעהרעדמוא טײגַאב ײמרַא
 יִצ ,ןילק רעדָא סיורג יצ דישרעטנוא ןָא ןלױּפ-שיסור ןופ גנורעקלעפַאב
 ןריניאור עכלעוו ,ןשינעקערש-המחלמ עלַא יד ןופ .רענעמ רעדָא ןעיורפ

 ןענייז סָאװ ,עשידיי-לעיצעּפס יד ןלייטסיוא רעדנוזַאב ןעמ ףרַאד ,ןעמעלַא
 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנוגנידַאב עשיפיצעּפס יד ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסיױרַא

 ,?ןלוּפ ןוא דנַאלסור
 (ןטַארקָאמעד עװָאדָארַאנ) סעקעדנע יד ןופ גנואיצַאב יד ןרעדליש ןכָאנ

 וצ ןרָאטַאלימיסַא עשידיי יד ןופ ךיוא יו ,ןעגנוטכיר עשילױוּפ ערעדנַא ןוא
 : ףורפיוא רעד טגָאז ןליוּפ ןיא עגַארפ-ןדיי רעד

 סָאד .טרעדנערַאפמוא ןביילב ןעגנורעדָאפ-טנורג עשיטילָאּפ ערעזנוא,

 ןעמרָאפ עלַא ןופ גנוריזיטַארקָאמעד רעקידנעטשלופ ַא ןופ גנורעדָאפ יד זיא

 ַא רַאפ סָאװ ,ןליוּפ ןיא גנונחרָא רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ

 לָאז יז עגַאק עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רַאפ סָאװ ןוא ןצענערג עלַאירָאטירעט

 -ַאג ערעכיז ַא סלַא עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוא ,ןעמענרַאפ טשינ

 רעדעי ןפ ללכב ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ עיטנַאה

 ..."טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ
 ,רעירַאטעלָארּפ עשידיי ,רימ ןפור ןעגנורעדָאפ ערעזנוא רַאפ ףמַאק ןיא,

 ןעייטש עכלעוו ,ןטפערק ענעי 'ךיז ןשימניירַא' וצ ךעלגלָאפ ןוא ןקריווטימ וצ

 -רַאפ עכלעזַא וצ טקנוּפ רימ ןדנעוו ףור רעזנוא רעבָא .םוטנדיי םעד רעסיוא

 רעד זיא סָאד --- !ךיז ןשימנײרַא' וצ ףור רעזנוא .ןײלַא רימ יוװ ןסַאמ עטמירָא

 רעדנעלסור ןוא ןשילױּפ ןופ טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד וצ ףור
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 גנוכעלקריוורַאפ רעד רַאפ ןפמעק רימ ןכלעוו טימ ןעמַאזוצ ,טַאירַאטעלָארּפ
 ,(: ?ןלַאעדיא ערעזנוא ןופ

 רעד טָאה ןלױּפ ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו טעברַא-גנורעלקפיוא עטיירב ַא
 ,רעדנעל-ברעמ עקידנריפ-גירק יד ןיא ייס --- דנַאלסיוא ןיא טריפעג ךיוא דנוב

 עלַארטיינ יד ןיא ייס ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ עטריאילַא יד ןעוועג ןענייז סָאװ

 רעשידנעלסיוא רעד טָאה 1915 רַאונַאי ןוא 1914 רעבמעצעד ןיא .רעדנעל

 ךעד וצ .נ .א ףורפיוא ןַא טײרּפשרַאפ ןוא טכעלטנפערַאפ דנוב ןופ טעטימָאק
 ,שיזיוצנַארפ ןיא ןענישרעד זיא ףורפיוא רעד .טלעוו רעטריזילױויצ רעצנַאג
 ךיוא זיא םיא ןיא .ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שידיי ,שיסור ,שילגנע ,שטייד
 ןכָאנ ,ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל יד ןרָאװעג טרעדלישעג
 ןופ קיטילָאּפ -גנוקירדרעטנוא רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ענײמעגלַא ןַא ןבעג
 ;: ףורפיוא רעד טגָאז ,גנוריגער רעשירַאצ רעד

 -.טסכעה רעד טלוב ױזַא סיוא טשינ ךיז טקירד ךַאז ןייק ןיא רעבָא;
 ןגעק תופידר יד ןיא יו םזירַאצ ןשיסור םעד ןופ רעטקַארַאכ רערענָאיצקַאער
 ךיוא טניד ןוא ,טנידעג קידנעטש טָאה דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ,ןדיי
 רעשיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ רעטעמָארַאב רעטסעב רעד סלַא ,טציא
 -לעוו םוּרַא ,סקַא יד זיא סָאד םזיטימעסיטנַא רעד .,דנַאלסור ץנַאג ןיא עגָאל

 ,גנוריגער רעשיסור רעד ןופ קיטילָאּפ עכעלרעניא יד ךיז טיירד סע רעכ
 ןייזטסואווַאב םעד ןטפיגרַאפ וצ לטימ רעד זיא סָאד -- םזיטימעסיטנַא רעד
 ...?ןסַאמ-סקלָאפ עשיסור יד ןופ

 ןגעק ןעמונעגרָאפ גנוריגער יד טָאה המחלמ רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא;,
 ןענָאיַאר-גירק יד ןיא טגָארט עכלעוו ,קיטילָאּפ-גנוטָארסױא עדליוו ַא ןדיי יד
 ןיא רעטַאעט-גירק רעד .סעיצידעּפסקע ףָארטש עתמא ןופ רעטקַארַאכ ַא
 עכלעוו ,עטיל ןופ סעינרעבוג עקינייא ןוא ןליוּפ ךעלכעזטּפיױה זיא דנַאלסור

 "ור םָאקלופ זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד .םוחת ןשידיי םוצ ךיוא ןרעהעג
 ."רעגנוה ןופ טושּפ טברַאטש ןוא גירק םעד ךרוד טריניא

 : םישוריג יד טרעדלישעג ןרעוו סע

 עשידיי עצנַאג יד ףיונוצ ןעמ טכיירט ןַאבַארַאב ַא ןופ ןקיוּפ ןרעטנוא;
 ןופ יזַאקירּפ םעד עידומ ןעמ זיא ָאד .טקנוּפ ןסיוועג ַא ןופ גנורעקלעפַאב
 ןַא זיא הריזג יד ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןזומ ןדיי יד :טכַאמ רעשירעטילימ רעד
 סע רעו .העש 2 רָאנ לָאמַא ןוא העש 24 -- ןימרעט רעד .עקיטליגדנע
 ...טכירעג-דלעפ ןשירעטילימ םוצ ןבעגעגרעביא טרעוו רעגנעל טביילברַאפ

 יד ןופ סטוג-ןוא-בָאה טכיזפיוא םוש ןָא םייה רעד ןיא ענעזָאלעגרעביא סָאד;
 עקיטרָא ןוא ןטַאדלָאס יד ךרוד טריבַארעצ ךיילג טרעוו ןדיי ענעבירטרַאפ
 -גוניואוו עטַאוירּפ יד ןופ וליפַא רָאנ ,ןעמָארק יד ןופ זיולב טינ : סענַאנילוכ
 -עגנָא ןענייז ןדיי יד ןגעק םישוריג עכלעזַאק .."לת ַא טכַאמעג טרעוו ןעג
 -ארוג ,שטיװָאל ,וָאשטַאכָאס ,ץיוועינרעקס ,קסישזדָארג ןיא ןעוועג טדנעוו
 ערעדנַא ליפ ןוא דָארָאגנַאװיא ,ץינעשזָאק ,אירדנַאסקעלַא-יינ ,ַאירַאװלַאק

 ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ןדיי עזָאלמײה טנזיױט 100 רעביא .ןטקנוּפ
 -- םיא ןעװעבַארַאב ןטסקיניײװ םוצ רעדָא דיי ַא ןענעגרה וצ; ...?עשרַאוװ

281 



 -מוא םָאקלופ ךיז ןעמענרַאפ ןקַאזָאק יד ןכלעוו טימ ,טרָאּפס ןימ ַא זיא סָאד
 ,"טפָארטשַאב

 .רעד טגָאז ,טַארַאפ ןשידיי ןטשרמולכ ןגעוװ םילובליב יד ןדײרמורַא ןכָאנ
 ,ןטפַאשנדייל עלַא ןופ גנוגערפיוא רעטסכעה ןופ טנעמָאמ ַא ןיא , : ףורפיוא
 -על' יד ףרַאד טנייפ ןכעלרעסיוא ןטימ ףמַאק ןכרוד ןפורעגסױרַא זיא סָאװ
 ךָאנ עסַאמ רעד ןיא טײרּפשרַאפ טרעוו סָאװ ,טַארַאפ ןשידיי ןגעוו !עדנעג
 -עג ַא ןדיי וצ ןקעוורעד ,עדנעגעל עלעוטיר יד רעדייא גלָאפרעד רעמ טימ

 ,גנורעקלעפַאב רעשיסור רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד ייב המקנ ןוא סַאה ןופ ליפ
 יד טָא ףרַאד ,המחלמ רעד ןופ גנַאג ןיא ןרעוו קיטיינ טעװ סָאד ןעוו ןוא
 ןרָאצ-סקלָאפ םעד ןעיצוצּפָא לטימ םעיינ ַא רַאפ ןעניד עדנעגעל עקיזָאד

 ,("ןדיי יד ןגעק ןדנעוו םיא ןֹוא םזירַאצ םנופ

 -סױרַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד סָאװ ,ףורפיוא ןיא ךיוא
 רעד ןופ ןדייל יד טריטנעצקַא סרעדנוזַאב ןרעוו ,1915 יַאמ ןט1 םוצ טזָאלעג
 ןיא ןוא ןלױּפ-שיסור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ןרעוו'ס .טריּפוקָא ןבָאה תולייח עשיסור יד סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןופ ןטיבעג יד
 ,(+ ןדיי יד יבגל טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןטַאט-טלַאװג יד טלּפמעטשעג

8 
 לא +

 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 גנוקידנעטשרַאפ עשיטקַאפ ןוא עלעמרָאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןליוּפ ןיא
 דנוב ןופ זיולב ןעגנוקידנעטשרַאפ) .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יירד יד ןשיווצ
 רעירפ ןרָאי טימ ןעוועג ָאי ןענייז עציוועל-,ס.פ.פ טימ רעדָא .ל.פ.ק.ד.ס טימ
 טלעטשעג ךיז ןעמ טָאה ןבַאגפיוא ערעסָאװ .,(סעמוד יד ןופ ןלַאװ יד תעב
 ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו גנודלעמ ַא ןיא ?גנוקידנעטשרַאפ רעד טימ
 זיא (1914 טסוגיוא 5 ,עשרַאװ טריטַאד) *טַאר-רעטעברַא ןשיאיײטרַאּפ-ןשיוװצ;
 : ןכרוד טריטנעזערּפער ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יד; : ןרָאװעג טרעלקרעד
 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-רעטעברַא ןלַארטנעצ
 ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה ,(עציוועל)
 -עק ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאט רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-דנַאל ,עטיל ןוא ןליוּפ
 יד זַא ןרעלקרעד ,דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ,עטיל ןוא ןליוּפ ךיירגינ

 תוחוכ ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנורינידרָאָאק ַא טגנַאלרַאפ עגַאל עקיטציא
 רעמ ךָאנ ןוא טנָארּפ ןשיטילָאּפ ןכעלטייהנייא ןַא ןלעטשנייא ןופ ליצ ןרַאפ
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ סעיצקַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ יד ןקיניײארַאפ
 -ןשיווצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עיצַארַאלקעד רעקיטציא רעד ןופ ךמס ןפיוא
 עלַא ןופ רעײטשרָאפ ןיײרַא ןעייג'ס ןכלעוו ןיא ,טַאר-רעטעברַא רעשיאייטרַאּפ
 ?סעיצַאזינַאגרָא עטנכערעגסיוא-רעירפ

 ירד ַא ףיוא טריגַאער טָאה טַאר-רעטעברַא רעשיאייטרַאּפ-ןשיוװצ רעד
 -ָאס רעד ןופ גנולעטש עכעלטייהנייא יד טגנערבעגסיױרַא ןוא םינינע עלעוטקַא
 טימ תוכייש ןיא סעיצַאניכַאמ יד וצ ןוא גירק םוצ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצ
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 ןעוועג זיא ןפורפיוא עטשרע ענייז ןופ רענייא .עגַאל רענעפַאשעג-יינ רעד
 : טגָאזעג טָאה ףורפיוא רעד .עיצַאזיליבָאמ רעד ןגעוו

 ,עיצַאזיליבָאמ יד ןרָאװעג טרעלקרעד זיא'ס;
 -נוה ןוא רעקילטנעצ ןרעוו טמותירַאפ טנייה ןלעוו רַאצ ןופ לעפַאב ןטיול

 טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ םולב יד ,ןרעק רעד .תוחּפשמ-רעטעברַא רעטרעד
 -גנוריגער רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןופ טָארקנַאב םעד תמחמ ןעמוקמוא טעוו
 רעטרָאּפעגנעמַאװצ רעד ןירַא ךיז טעבנג ןעמייה ערעזנוא ןיא .קיטילָאּפ
 ויסַאּפ טשינ ןעק סַאלק-רעטעברַא רעד .תורקי ןוא רעגנוה ןופ טסנעּפשעג
 עלַא ןעגנערטשנָא ףרַאד'מ ,טרעקרַאפ ;עפָארטסַאטַאק רעד וצ ןקוקוצ ךיז
 ,ףמַאק ןיא ןטערטסױרַא ןוא תוחוכ

 ! רעטעברַא םירבח
 !קיירטש םענײמעגלַא םוצ ךייא ןפור רימ
 ! עיצַארטסנָאמעד וצ ךייא ןפור רימ
 ! המחלמ רעד טימ רעדינ
 ! םזירַאצ ןטימ רעדינ
 !קילבוּפער עשיטַארקָאמעד ַא ןבעל לָאז
 !עיצולָאװער יד ןבעל לָאז
 ןלױּפ ךירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה

 ,עטיל ןוא

 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-רעטעברַא רעלַארטנעצ
 ,(עציוועל) ײטרַאּפ

 "דנוב' ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 -עלָארּפ םוצ, טַאר-רעטעברַא ןשיאײטרַאּפנשיװצ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא
 -סיױרַא ןדישטנַא זיולב טשינ ןפורעג טרעוו (1914 טסוגיוא) ?ןלוּפ ןופ טַאירַאט
 עיצולָאװער ַא ןיא יז ןעלדנַאװרַאפ ךיוא רָאנ ,המחלמ רעד ןגעק ןטערטוצ
 יד ןופ תונווכ יד טריקסַאמעד טָאה ףורפיוא רעד .טכַאמ יד ןעמענרעביא ןוא
 : טרעלקרעד ןוא רעדנעל עקידנריפ-גירק

 ףמַאק רעד טשינ ,ןסערעטניא סקלָאפ יד ןופ גנוקידייטרַאפ יד טשינג
 ןבָאה ןצַאזנגעק-ןסַאר יד טשינ ,טייהיירפ-סקלָאפ ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ
 ןטסילַאטיּפַאק יד ןעיווצ ןצַאזנגעק ןסערעטניא יד .המחלמ רעד וצ טריפרעד
 יד ןופ גווּפַאכרַאפ ןוא יירעביור ןופ קיטילָאּפ יד ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ
 סָאו ,תוחוכ עזייב יד ןענייז יז טָא -- ןעגנוריגער עזַאועזרוב עקיטציא
 ,םולש ןופ ךַאװ רעד ףיוא .גנוטכינרַאפ רעקיטייזנגעק וצ רעקלעפ יד ןסיוטש
 םוקמוא ןופ טייהשטנעמ עלערוטלוק עצנַאג יד ןקידייטרַאפ ןופ ךַאװ רעד ףיוא
 -רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד זיולב ןײלַא טייטש גנוטכינרַאפ ןוא

 ,..?סַאלק

 -רעטנוא ןוא ןעגנוריגער ענייז המחלמ טרעלקרעד טַאירַאטעלָארּפ רעד,
 ..עיצולָאוװער-רעטעבהַא רעד ןופ טנעמָאמ רעד ךיז טרעטנענרעדיס ;רעקירד
 ,טייקלענש ַאזַא טימ ךיז ןטייב ןשינעעשעג יד ןעוו ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא,
 -נעהּפָא ןייז טשינ ךָאד טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ יד ןלעוו
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 -סױרַא ערענָאיצולַאװער ענייז .דצ םענעי רעדָא םעד ןופ ןוחצנ ןופ קיג
 ןעגנוטערטסיורַא יד וצ ןסַאּפוצ ןליופ ןופ טַאירַאטעלַארּפ רעד טעוו ןעגנוטערט

 ןסילפ סָאװ ןעגתטערטסױרַא ,עּפָארייא ןוא דנַאלסור ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןופ
 -ער עקיטנייה יד ןפרַאווּפָארַא -- ןעגנומערטש ערענָאיצולָאוװער יד ןופ סיױרַא
 .."ןעגנוריגעריסקלָאפ ןלעטשקעװַא טרָא רעייז ףיוא ןוא ןעגנוריג

 טַאירַאטעלָארּפ רעד טעװ םזילַאנָאיצַאנ-םזיניווָאש ןימ ןדעי ןופ יירפ;
 -סױרַא ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער טימ זיולב ןכעלקריװרַאפ ןעגנורעדָאפ ענייז
 ..?ןטַאמָאלּפיד יד ןופ רעכַאמ:רעכַאש ןוא ןטייקערטיכ עלַא ןגעק קידנטערט
 ףמַאק ןיא חוכ רעקזידנעטועבלעז ַא ןביילב רעטייוו ףרַאד טַאירַאטעלַארּפ רעד,
 -רַאפ ףרַאד רע, .."םזילַאנַאיצַאנ ןוא לַאטיּפַאק ןגעק ,ןעגנוריגער יד ןגעק
 ."טנעה ענייז ןיא טכַאמ יד ןּפַאכ

 -רעטנוא יד ךיז ףיוא טָאה (שיליױוּפ ןוא שידיי ןיא סױרַא) ףורפיוא רעד
 : ןטפירש

 ,עטיל ןוא ןליוּפ ןופ עיטַאױקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ טעטימָאק-דנַאל

 . ,עטיל ןוא ןלױּפ ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה
 (עציוועל) .ס.ּפ.ּפ ןופ טעטימָאק-רעטעברַא רעלַארטנעצ

 .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 -ןשיווצ רעד טערט (1914 טסוגיױא 22 עשרַאװ טריטַאד) ףורפיוא ןַא ןיא
 -רוב רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד ןגעק סױרַא טַאר-רעטעברַא רעשיאיײטרַאּפ
 ַא רַאפ ןָא טמענ ןוא ןגָאװ-גירק ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז טָאה סָאװ ,עיזַאושז
 -רעטעברַא רעשיאייטרַאּפ-ןשיװצ רעד .רַאצ ןופ ןגָאװצ יד עבטמ עקיטכיר
 "ור רעד -- סעיצַאטנעירָא עשיליוּפ עדייב ןופ טצענערגעגּפָא ךיז טָאה טָאר
 :טרעלקרעד טָאה טַאר-רעטעברַא רעד .רעשיכיירטסע ןוא רעשיס

 טַאירַאטעלָארּפ ןופ גנולעטש רערענָאיצולָאװער רעד וצ ץַאזנגעק ןיא,
 גנוציטשרעטנוא עסייה ַא גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ עקיטולב יד טניפעג
 ..,??ןלױּפ ןיא ןסַאלק עקידנציזַאב יד ןופ

 -עג טרַאנעגּפָא טשינ זיא ײמרַא רעשיסור רעד ןופ עקסעטַאדלָאס ידע
 "בענק ןוא טעטילַאיָאל רעכעלדנעש רעד ףיוא גנונעכערסיוא רעד ןיא ןרָאװ
 -פיוא םעד ןיא ןעוו ,ןטנַאטנעזערּפער-סקלָאפ יד ןופ טייקטיירג-טסניד רעשיט
 ןלױּפ ןופ ץנעטסיזקע עשיטילָאּפ יד ןעיײנַאב סָאד ןרָאװעג טגָאזעגוצ זיא ףור

 עכעלרעגריב 4 ןבָאה ןיוש .םזירַאצ ןקיטולב ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא
 -רעייפ ַא טכעלטנפערַאפ שארב עיטַארקָאמעד רעווָאדָארַאנ רעד טימ ןעגנוטכיר
 "יט ןשירַאצ ןופ תונתמ יד ףיוא ייז ןטרַאװ הענכה טימ זַא ,עיצַארַאלקעד עכעל
 -רעטנוא רעקיזָאד רעד וצ ןיוש טפלעה עסערּפ עזַאושזרוב עצנַאג יד .,ןַאר
 ןופ םיטש יד ךיוא ןעמ טרעה רָאכ-ןּפַאלקש ןקיזָאד םעד ןיא .קיזומ-טייקינעט
 ןופ טייק רעגנַאל-תורוד רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעד
 ַא רָאג יז טרַאװרעד ,ךָאי ןשירַאצ םעד רעטנוא קלָאפ ןשידיי ןופ תופידר

 יז טכוז קיטייצכיילג .רעקירדרעטנוא עריא ןופ טנעה יד ןופ לרוג ןרעסעב

 ןיוש טעז יז עכלעוו ,עיזַאושזרוב רעשיליוּפ רעד ייב ןעזנייא סנטיײצַאב ןיוש

 ..?ןלױּפ-סערגנָאק ןיא טכַאמ רעד ןופ שארב
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 קלָאפ ןופ ןורכז ןופ ןכיירטשסיוא ןעמ ליוו ןגייוושרַאפ ןקידתועיבצ טימ,
 סָאװ ,'ענעריובעג-דמערפ' יד ןטכינרַאפ סָאד ,תופידר עלַאנָאיצַאנ עדליוו יד
 ןשירַאצ ןופ קיטילָאּפ רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןופ םַארגָארּפ סָאד ןעוועג זיא
 ,.,םישזער

 ןופ תוברוח יד ףיוא רָאנ ןרעװ טיובעגפיוא ןָאק טייהיירפ-סקלָאפ יד;
 רעד זיא םעד וצ געװ רעד .רדס ןשיטילָאּפ ןטכערעגמוא ןקיטנייה םעד
 ןופ גנוריגער ַא ןריפנייא רַאפ טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק רערענָאיצולָאװער
 .."טכער עלַאנָאיצַאנ עלופ יד ךיוא ןריטנַארַאג לָאז סָאװ ,קילבוּפער-סקלָאפ ַא

 ךיז זומ רעגַאל-רעטעברַא רעטריזינַאגרָא ןוא רעקיניזטסואווַאב רעד;
 ןפמעק עכלעוו ,ןטנעמעלע עלַאקידַאר-לַאנָאיצַאו יד ןופ ןצענערגּפָא ךיוא
 ,ךיירטסע ןופ ןסערעטניא ערָאג יד רַאפ !טייקיגנעהּפָאמוא' ןופ גנוזָאל ןרעטנוא
 -ַאצ םעד טניד סָאװ ,עיזַאושזרוב עשיליוּפ יד טלּפמעטש טַאירַאטעלָארּפ רעד

 קרעוו ַא יוװ) !טיײקיגנעהּפָאמוא' רַאפ ףמַאק םעד ןגעק סױרַא טערט ןוא םזיר
 -ורפ יד תבוטל ןליױּפ ןעגנערבמוא ןליוו סָאװ ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןדייי ןופ

 -ַאב זיא טינ עכלעוו ןופ געוו םעד ּפָא ךיוא רעבָא טפרַאװ רע ,('סעקַאס
 ַא ,םזירָאטילימ ןשיכיירטסע ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא סעיצַאניבמַאק עטנפָאװ
 ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד דמערפ זיא סָאװ געוו

 :ןטפירשרעטנוא יד טַאהעג טָאה ףורפיוא רעד

 ןלױּפ ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-דנַאל

 ,עטיל ןוא

 רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-רעטעברַא רעלַארטנעצ

 ,(עציוועל) ײטרַאּפ

 .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 -רעטעברַא רעד ןָא טזייוו (1914 רעבמעטּפעס טריטַאד) ףורפיוא ןַא ןיא

 -ַאשעג יד ףיוא ,המחלמ רעד ןיפ ןגלָאפ עשימָאנָאקע ערעווש יד ףיוא טַאר

 .רעצעה עשיטימעסיטנַא יד ןגעק טנרָאװ ןוא ןעגנומיטש עטנוזעג-טינ ענעפ

 ןעוועג םרוג טָאה המחלמ יד סָאװ ,טיונ יד ןרָאװעג טרעדלישעג זיא םיא ןיא

 ןיוש ןענייז ,ףורפיוא רעד טגָאז ,עשרַאװ ןיא זיולב ,רעטעברַא יד ןשיווצ

 רעמענרעטנוא בור רעד .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא רעטנזיוט רעקלטנעצ ןַארַאפ

 -קרעוו ןוא ןקירבַאפ ערעייז טכַאמרַאפ גירק ןופ ךורבסיוא םייב דלַאב ןבָאה

 ןֶא ןענייז ןוא סַאג ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגסיױרַא ןענייז רעטעברַא יד -- ןטַאטש

 "ריב רעד ןוא סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ יד טריקיטירק ןרעוו'ס .ףליה

 "-זיוה ןוא ןטנַאקירבַאפ ,ןטשריפ ,ןפַארג ןופ טײטשַאב סָאװע ,טעטימָאק-רעג

 -ןיילק יד זיולב ןענידַאב טעטימָאק-רעגריב ןופ רעבלעוועג יד, ..."ןטריוו

 רעד ןופ חוכ רעד ךיז טציטש'ס ןכלעוו ףיוא ,סַאלק םעד ,עיזַאושזרוב

 זיא רעטעברַא יד רַאפ .(עיצעדנע) ?עיטַארקַאמעד רעלַאנָאיצַאנ'

 ףיט רעדָא ןיירַא ףרָאד ןיא ןרָאפ .ה .ד ,טעברַא טכוז -- רעפטנע רעד ןַארַאפ

 יד ,ץזָאלטעברַא יד ןגעוו טשינ טגרָאז טַארטסיגַאמ רעד ךיוא .דנַאלסור ןיא

 ןקירבַאפ יד ןענעפע ןוא ןטעברַא עכעלטנפע :ןרעדָאפ ןפרַאד רעטעברַא
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 ןופ ןפרַאװסױרַא טשינ ןעמ לָאז עזָאלטעברַא זַא ,ךיוא יו ,ףליה עשיניצידעמ

 ,טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טשינ רַאפ תוריד יד
 -רעד טשינ ןלעװע רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןוא עקיניזטסואווַאב יד

 עכלעוו ףיוא ,ןדיי יד ףיוא טייקנדירפוצמוא רעייז ןעוועריקרַאפ וצ ןביול
 רעקיצנייא רעד ףיוא יװ ,ןָא קידנעטש ןזייוו !סעשָארג אווד' ענעדישרַאפ יד
 -יילג ַא ןיא טפערט קילגמוא עקיטציא סָאד .טיונ-רעטעברַא רעד ןופ הביס

 טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעד, ..."רעטעברַא עשידיי יד יו עשיליוּפ יד סָאמ רעכ
 ףיוא ןלַאפ ןלָאז קילגמוא ןקיזָאד םעד ןופ תואצוה יד זַא ,ןרעדָאפ וצ טכער ַא

 "! טעברַא ןרעדָאפ רעטעברַא יד, ..."ןסַאלק עכעלגעמרַאפ יד
 : ןבירשעגרעטנוא ןענייז ףורפיוא ןרעטנוא
 ןוא ןליוּפ ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ טעטימָאק-דנַאל

 | ,עטיל

 רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-רעטעברַא רעלַארטנעצ

 ,(עציוועל) ײטרַאּפ

 ,דנתב ןופ טעטימָאק:לַארטנעצ
 -נעירָא עשהכולמ-שיטילָאּפ ייווצ ןיא טלייטעצ ןעוועג ןענייז ןקַאילָאּפ יד

 טצענערגעגּפָא ךיז טָאה טַאר-רעטעברַא רעשיאייטרַאּפ-ןשיװצ רעד .,סעיצַאט
 -עלָארּפ-רענָאיצולָאװער ַא ,ענעגייא ןַא ,עטירד ַא טרילומרָאפ ןוא עדייב ןופ

 -נעלָאה םוצ (1914 רעבמעצעד 2 עשרַאװ טריטַאד) ווירב ַא ןיא .עשירַאט
 "ומרָאפ ױזַא טַאר רעד טָאה ארטסלורט .י .ּפ רעריפ ןשיטסילַאיצָאס ןשיד

 : סעיצַאטנעירָא יד וצ גנולעטש ןייז ןוא ןבַאגפיוא ענייז טריל

 ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא גירק ןרעלקרעד ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא;
 טפרַאדעג טָאה טַאר רעד, ..*טַאר-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןרָאװעג

 גנואיצַאב יד ןלעטשטסעפ לָאז סָאװ ,!םרָאפטַאלּפי ענײמעגלַא ןַא ןטעברַאסיוא

 -נָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןקיטציא םוצ ןלוּפ ךיירגינעק ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ
 ,ןעײטרַאּפ יד ןופ טייקטעט עשיטילָאּפ יד גנַאלקנייא ןיא ןעגנערב ןוא טקילפ

 -עלקרעד עטקורדעג יד ןיא .טַאר ןטנָאמרעד םעד טעדליבעגסיוא ןבָאה סָאװ
 -רָא ןוא רעקיניזטסואווַאב רעד זַא ,ןרָאװעג טריטַאטסנָאק זיא טַאר ןופ ןעגנור
 רעד ןגעק יא שיגרענע סױרַא טערט ןליוּפ ןופ טַאירַאטעלַארּפ רעטריזינַאג
 -ָארּפ רעד .עיצַאטנעירָא 'רעשיליּפָאסור' רעד ןגעק יא ,!רעשיליפָארטסיוא/

 -גירק יד ןופ םענייק ןופ ןוחצנ ןטימ לרוג ןייז טשינ טדניברַאפ טַאירַאטעל
 -יטסילַאירעּפמיא ןוא עשיטסַאניד ערעייז רַאפ ןפמעק סָאװ ,רעדנעל עקידנריפ
 ןופ תוחוכ יד ןוא תוחוכ ענעגייא ענייז ףיוא זיולב טנכער רע .ןסערעטניא עש
 ןלױּפ ךיירגינעק ןופ טַאירַאטעלָארּפ םעד זיא רעבירעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןוא עיזַאושזרוב רעד ןופ טמוק סָאװ ,!עיצַאטנעירָא' עשיטילָאּפ עדעי דמערפ
 .(+?קיטקַאט רעשיטסילַאיצָאס רעד טשינ טכערּפשטנַא

 יירד ןיא ןענישרעד ןענייז טָאר ןשיאײטרַאּפ-ןשיװצ ןופ ןפורפיוא יד
 ןפורפיוא עלַאגעלמוא יד ןקורד טימ) .שיסור ןוא שידיי ,שילױּפ --- ןכַארּפש

 ףסוי רעוט רעשידנוב רעד ןעמונרַאפ ךיז טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ןופ ןטפירשרעטנוא יד טימ ןפורפיוא ענײמעגלַא יד ץוחַא ,(שטיװעלעקנַאי
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 .עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ



 -גוא טימ ,עלַאקָאל עקינייא סױרַא ךיוא ןענייז ,ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד
 דנוב םעד .סעיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל ןוא רעוװעשרַאװ יד ןופ ןטפירשרעט
 -- חנ עשרַאװ ןיא טַאר-רעטעברַא ןשיאיײטרַאּפ-ןשיוװצ ןיא ןטערטרַאפ ןבָאה
 .ןַאמלוש רָאטקיװ ןוא טַאקשומ וװַאלסישזדז ,יענטרָאּפ לאיתוקי

 טריטסיזקע לעיציפָא טָאה טַאר-רעטעברַא רעשיאייטרַאּפ-ןשיװצ רעד

 -עד זיא קיטקַאט רעד ןגעוו תועד-יקולח בילוצ ,1915 ץרעמ ןט18 םעד זיב
 ןבָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ .טַאר ןופ ןטערטעגסיױרַא .ל.פ.ק.ד.ס יד טלָאמ

 -עייז טרינידרָאָאק ,טעברַאעגנעמַאזוצ ךָאנ טייצ עסיוועג ַא ןעײטרַאּפ יירד יד
 יז ןבָאה ,לשמל ,ױזַא ,ןפורפיוא עתופתושב טזָאלעגסױרַא ןוא סעיצקַא ער

 ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא ןענייז ןעײמרַא עשיסור יד רעדייא טייצ עצרוק ַא
 גנוטכינרַאפ רעד ןגעק ףורפיוא ןַא ןבעגעגסױרַא סעירָאטירעט עשיליוּפ יד

 רעד ןופ ןעגנוטסיוורַאפ ןוא תונברק יד ןרעדליש ןכָאנ .ןקירבַאפ יד ןופ
 ריפסיורַא ןוא גנוטכינרַאפ רעד ןגעק סױרַא ףורפיוא רעד טערט --- המחלמ
 ןגעק ןוא טעטשרָאפ יד ןוא עשרַאװ ןופ ןקירבַאפ עצנַאג ןוא ןענישַאמ ןופ
 ןיא טנָארפ ןרעטניה סענישזורד-טעברַא ןיא רעטעברַא יד ןרַאּפשנײרַא םעד
 ןלעװ ,ןשטייד יד ןעמוק ןלעוו'ס ןעוו זַא ,טנרָאװ ףורפיוא רעד .דנַאלסור
 רעד .,טייז-ברעמ רעד ןיא רעטעברַא יד ןקיש ןלעוו ןוא עבלעז סָאד ןוט ייז
 טשינ ןוא םעד וצ ןזָאלרעד טשינ ןפורעג טרעוו טַאירַאטעלַארּפ רעװעשרַאוו !
 .ןענישַאמ יד ןריאוקַאוװע םייב ןפלעהטימ

 :ןענייז ןבירשעגרעטנוא ןוא 1915 ילוי עשרַאװ טריטַאד זיא ףורפיוא רעד

 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ טעטימָאק-רעטעברַא רעװעשרַאװ
 ,ײטרַאּפ

 ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ טעטימָאק רעוװעשרַאוו
 ,עטיל ןוא ןליוּפ

 .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאוװ

 יא
 א לא

 ןלױּפ-סערגנָאק ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד

 ןופ ןרָאי ערעווש יד ךָאנ ןבעלפיוא ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןצניװָארּפ עטנָאנ ןוא
 יד .ןשינעעשעג -המחלמ יד ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג רעדיו זיא ,עיצקַאער
 ןעגנורעדנַאװ יד .,רעדילגטימ עוויטקַא ליפ ןעמונעגוצ טָאה עיצַאזיליבָאמ
 -קרעוו ןוא ןקירבַאפ ןופ עיצַאוקַאװע רעד טימ .עבלעז סָאד ןוטעג ךיוא ןבָאה
 ךיז ןגעװַאב סָאד ,דנַאל ןיא רעפיט ןרָאפעגטימ רעטעברַא ליפ ןענייז ןטַאטש
 רעשיסור רעד דצמ םישוריג יד ךיוא יו ,קירוצ ןוא ןיה ןטנָארפ יד ןופ
 -גירק יד ןופ סענָאז יד ןיא םיבושי עשידיי ליפ טקידיײלעגסיױא ןבָאה ײמױַא

 | .סעיצַארעּפָא
 גנוטַארַאב ַא ןפורעג דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1915 רעמוז

 ךיוא ךיז ןבָאה ריא ןיא ןוא ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז ,רעוט עשידנוב ןופ
 טָאה גנוטַארַאב יד ,ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ רעייטשרָאפ טקילײטַאב
 -ףליה רעד וצ ,המחלמ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו ןגַארּפ יד טכַארטַאב
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 יד ןיא טײקיטעט-יײטרַאּפ רעד ןגעוו ןוא ענעטילעג-המחלמ יד רַאפ עיצקַא
 ענַארפ רעד ןיא ןעוועג ןענייז תועד-יקולח עקרַאטש ,ןעגנוגנידַאב-המחלמ
 טימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד'מ זַא ,סעיצקַא-ףליה יד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו
 ןעוועג רעבָא ןענייזס .ןעוועג טשינ עגַארּפ ןייק זיא ,טייקיטעט-ףליה רעד
 "רעגריב ענעפַאשעג יד ןיא ןײגניײרַא לָאז דנוב רעד יצ ןטייקנדיישרַאפ-גנוניימ
 דנוב רעד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה גנוטַארַאב יד ,טעברַא-ףליה רַאפ ןטעטימָאק
 -ףליה יד ןריפ ,סעיצוטיטסניא-ףליה עכעלטפַאשטריװ ענעגייא ןפַאש ףרַאד

 -ַאב טשינ ךיז ןטעטימָאק עכעלרעגריב יד ןיא ןוא קידנעטשבלעז סעיצקַא

 .(+ ןקילייט
 דנוב רעד טָאה --- ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ -- טעטש ערעסערג יד ןיא

 -ַאגרָא רעטעברַא עשיליופ יד טימ טקַאטנָאק ןיא טעברַא-ףליה יד טריפעג
 "רעטעברַא עכעלטפַאשטריװ עלעיצעּפס ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז'ס .סעיצַאזינ
 יז ןשיווצ) רעייטשרָאפ 7 1914 טסוגױא ןיא ןבָאה ענליוו ןיא ,ןטעטימָאק
 טרעדָאפעג םודנַארָאמעמ ַא ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ (ןדיי 5
 עיסימָאק-ףליה עשיטָאטש עלעיצעּפס ַא ןפַאש וצ גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ
 ןכָאנ טָאה גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד .ןכיק ייז רַאפ ןדנירג ןוא עזָאלטעברַא רַאפ
 יד סָאװ ,ןכיק יד ןרידיסבוס וצ ןעוועג םיכסמ ףוס-לכ-ףוס ךַאז יד ןּפעלשּפָא

 .(*ןענעפע ןײלַא ןלעוװ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 -רעטעברַא ןשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ ןלַארטנעצ םעד ץוחַא טָאה עשרַאװ ןיא
 ,טעטימָאק-רעטעברַא רעכעלטּפַאשטריװ רעקיטרָא ןַא טריטסיזקע ךיוא טַאר
 יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןופ רעייטשרָאפ טרעהעג ןבָאה םיא וצ
 -רעטעברַא ןלַארטנעצ םעד טעדליבעג ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ יירד עבלעז
 ןטערטרַאפ ןעוועג טעטימָאק םעד ןיא זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .טַאר
 ןעגנוציז יד .ןײטשדלָאג דרַאנרעב ןוא שטיװעלעקנַאי (קענַאי ףסוי ךרוד
 סעקַאטַא עשירבח טשינ ,עפרַאש יד בילוצ עשימרוטש ןעוועג טפָא ןענייז

 -רַאּפ ערעדנַא יד ןגעק (.ל.ּפ.ק.ד.ס ןטערטרַאפ טָאה יז) טכילשנוא עקשָאז ןופ
 ףיוא טעטימָאק םעד טָא ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1915 גנילירפ .,ןעייט
 גנוניואוו רעד ןיא ,עילָאװ טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא ,סַאג עקסרַאנילמ

 ןטנעגַא-ענַארכָא ןוא יײצילָאּפ ןעמוקעגנָא ןענייז'ס ,רעטסוש ןשיליוּפ ַא ןופ
 יקסווָאקילורק ןַאפעטס :ןַאמ 9 ןעמ טָאה ןעמונרַאפ ,טריטסערַא ןעמעלַא ןוא
 יקצַאװרַאט ןוא ַאלירַאב ,דנוב ןופ ןײטשדלָאג דרַאנרעב ,עציוועל .ס.9.9 ןופ
 .עקינייא ךָאנ ןוא ,ל.9.קוד .ס ןופ

 רעבעג-הסנרּפ יד ןריזיליבָאמ ןוא טײקיזָאלטעברַא רעסיורג רעד בילוצ

 יד .ןליפ רעקרַאטש טזָאלעג ךיז רעגנוה ןוא טיונ ןבָאה ,סעילימַאפ יד ןופ
 ןזָאלרעביא טלָאװעג טשינ טייקיטעט-ףליה יד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז סָאװ ,ןטעטימָאק-רעגריב עקיטרָא יד ךעלסילשסיוא

 רַאפ טגרָאזעג קינייװ ןבָאה ןוא ןטכיש עכייר יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןרָאװעג
 עכלעוו רַאפ ,ןכיק-רעטעברַא עלעיצעּפס ןפַאשעג טָאה'מ .טפַאשרעטעברַא רעד
 ,ןדנָאפ ענײמעגלַא יד ןופ זייּפש טרעדָאפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד
 טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןכעלטפַאשטריוו םענײמעגלַא ןיא ליײטנָא ריא ץוחַא

298 



 -טפַאשטריוו ענעגייא ןַא ןפַאשעג ךיוא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד
 ,סעילימַאפ-רעטעברַא יד ןפלעה וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה יז .עיסימָאק
 ןענייז רענעמ יד לייוו רעדָא טײקיזָאלטעברַא בילוצ טיונ ןטילעג ןבָאה סָאװ

 רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ,ןטנָארפ-גירק יד ףיוא ןרָאװעג טקישעגקעװַא
 ,טַאקשומ ווַאלסישזדז ןופ יורפ יד --- עיפָאז קיטעט ןעוועג ןענייז עיסימָאק
 -בַאטש רתסא ןוא לקניפרוג ַאטרעב ,רַאילקש רתסא ,שטיווָארעיײמ עינַאמ
 ,(' ביז

 רעטנוא טייצ עצרוק ַא זיולב ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא שזדָאל טָאטש רעד
 ןבָאה ןכָאװ רָאּפ יד ןיא רעבָא ,טייצ-גירק רעד ןיא הלשממ רעשיסור רעד
 ,ןןשינעעשעג עשיטַאמַארד טליּפשעגּפָא ךיז

 "רעד ןכָאנ גָאט ַא :טלייצרעד ןשינעעשעג ענעי ןופ רעמענלײטנָא ןַא
 "רָאפ ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ שזדָאל ןיא זיא עיצַאזיליבָאמ יד ןרעלק

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז; ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעייטש
 ןייטשגעטכיל לארשי רבח רעד ואוו ,22 ענָאלעשז ףיוא עמוטש-ביוט רַאפ לוש
 שואעדַאט 'ח רעד ןעמוקעג זיא .ס.9.פ9 רעד ןופ; ..."רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא
 -סױרַא ןַאד ןבָאה רימ .ַאטָאּפַאק --- .ל.פ.ק.ד.ם רעד ןופ ןוא (יקסווָאקטַאיווק)
 עליבַאטס ַא ןפַאשעג ןוא עיצַאמַאלקָארּפ המחלמ-יטנַא עמַאזניימעג ַא טזָאלעג
 לענש ףיוא ןסוד יד ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,עיסימָאק עשיאייטרַאּפ-ןשיװוצ
 טיירג סע זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ .,טָאטש יד ןריאוקַאװע וצ ןביוהעגנָא
 -ַאטשטנַא םעד טצונעגסיוא ןבָאה רימ .סעמרוט יד ןופ עיצַאוקַאװע יד ךיז

 -עד עמַאזניימעג ַא טריזינַאגרָא ןוא עיצַארטסינימדַא רעד ןיא סָאַאכ םענענ
 רימ ןענייז רעדיל ערענָאיצולָאװער ןוא ןענָאפ עטיור טימ .עיצַארטסנָאמ
 עשיטילָאּפ יד ןסעזעג ןענייז סע ואוו ,עשלימ ףיוא עמרוט רעד וצ ןעגנַאגעג
 -סערַא לָאצ ערעסערג ַא ןעײרּפַאב וצ ןזיוװַאב ךָאנ ןבָאה רימ .עטריטסערַא
 ,"עטריט

 ןענייז סע .יקסלעטַאװיבָא טעטימָאק' רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס;
 -רַאפ לעיציפָא ןייז ןטרָאד רימ ןלָאז יצ סעיסוקסיד עסייה ןרָאװעג טריפעג
 ןענייז רעטעברַא יד ,טכַאמרַאפ לייוורעד ךיז ןבָאה ןקירבַאפ יד, ..."ןטערט

 .ןכיק עכעלטפַאשלעזעג ןענעפע ךיילג טזומעג טָאה'מ ,טעברַא ןָא ןבילבעג |

 טנפעעג ןעמָאנ ןייז ףיוא ןוא ןײארַאפ-רעקורד םעד טצונעגסיוא ןבָאה רימ
 ןטימ ךיז טָאה הרבח .ךיק-רעטעברַא עשידיי עטשרע יד 11 רענישזעשזב ףיוא
 ןגעוו ענעדישרַאפ ףיוא ןפַאשעג .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב ןצנַאג

 -:ַאטסנָאק ןטייוו ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סעּפורג עצנַאג .ןּפיױרג ,לעמ ,לּפָאטרַאק
 ,ןײרַא ךיק רעד ןיא רעצעלק טּפעלשעג ןוא רעמיוב טקַאהעג ,דלַאװ רעניט
 געט רָאּפ ַא ןיא טָאה ןוא טולַאב ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ןעוועג זיא ךיק יד
 = 21,000 עּפַאנק וצ ןטנעמוסנָאק עריא ןופ לָאצ יד טריפרעד

 ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד, : רעביא טיג רעוט רעשידנוב רעטייווצ ַא
 וצ ,(ַאניטרַאּפ-יזדנעימ ַאדַאר) טַאר ןשיאייטרַאּפ-ןשיװצ םניא טריזינַאגרָא
 ןופ ײטרַאּפ .מעד .צָאס) .ד.ס.ּפ ,עקניל-.ס.ּפ.ּפ יד טרעהעג ןבָאה'ס רעכלעוו
 יד ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ ןבָאה 'דנוב' רעד ןוא (עטיל ןוא ןליוּפ ךיירגינעק

259 



 -ָאֹּפ עטפַאהבעל רעייז ַא טלקיװטנַא ,שזדָאל טזָאלרַאפ טָאה טכַאמ עשיסור

 זיא טייקיטעט רעייז ןופ לייט ַא .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטיל

 ןעוועג זיא סָאד יװ ,גנוגעװַאב רעלַאגעל רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרודַא
 -ייז'ס רעכלעוו ןיא ,ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ טפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא יד
 ןבָאה סָאװ ,ןעיײטרַאּפ יד ןופ רעיײטשרָאפ ןייא וצ ןטערטרַאפ ןעוועג ךיוא ןענ
 ,טַאר ןשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ ןטנָאמרעד םעד טעדליבעג

 המחלמ-ןגעק יד טריזינַאגרָא טָאה 'טַאר רעשיאייטרַאּפ-ןשיװצ' רעד
 ,ךורבסיוא-סגירק ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא דלַאב ,שזדָאל ןיא עיצַארטסנָאמעד
 ,שזדָאל ןיא טעטימָאק-רעגריב םעד ןגעק ףמַאק םעד טריזינַאגרַא ךיוא יוו
 ןופ גנוריפנָא יד ןבעגעגרעביא טָאה טכַאמ עשיסור יד טנעה סנעמעוו ןיא
 ,??שזדָאל טזָאלרַאפ טָאה יז רעדייא טפַאשטריוו רעשיטָאטש רעד

 לגעק ןוא המחלמ רעד ןגעק עיצַארטסנָאמעד רעמַאזניימעג רעד ךייש סָאוװ
 -ַאב ךיז ריא ןיא ןבָאה עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד דנַאלסור ןייק ןריפסיורַא
 -נָאמעד יד .,קינייו רעייז רעטעברַא עשיליוּפ -- ןטסידנוב רקיעב טקילײט
 זיא ,ןַאמ טרעדנוה עכעלטע טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עיצַארטס

 עינדָאכַאז קע ףיוא טרימרָאפ ךיז טָאה יז ,1914 טסוגיוא ןט19 םעד ןעמוקעגרָאפ
 עשלימ ףיוא עמרוט רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא זיא ןוא עדַאנעמַארּפ ןוא
 טָאה ,ײצילָאּפ עטריאוקַאװע יד ןטיברַאפ טָאה סָאװ ,ץילימ-רעגריב יד .סַאג
 עשיטילָאּפ 1023 ןעוועג ןענייז עמרוט רעד ןיא ,ןבירטעצ עיצַארטסנָאמעד יד

 רענעפַאשעג רעד טָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ קורד ןרעטנוא .עטריטסערַא
 םהרבא ,טפיטשיילב ןתנ ןטסידנוב יד ייז ןשיווצ ,טײרפַאב 22 טעטימָאק-רעגריב
 -נָא ןיא טָאטש ןיא .ערעדנַא ןוא ָאקנעדָאלָאכ דוד ,ןַאמרעגניז םהרבא ,שיומש
 -רעטייר גנולײטּפָא רעסיורג ַא טימ רָאטַאנרעבוג רעוװָאקירטעיּפ רעד ןעמוקעג
 עשיטילָאּפ 70 ענעבילבעגרעביא יד ןריפסיורַא ןלױפַאב טָאה רע .ײצילַאּפ

 -יו ַא טלעטשעג ןבָאה עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד .עשרַאװ ןייק עטריטסערַא
 יד ןשיווצ ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ייברעד ןענייז ייז ןופ ייווצ ןוא דנַאטשרעד
 15 ןעמ טָאה 1916 יַאמ ןיא .ןטסידנוב ןעוועג ךיוא ןענייז עטריפעגסיױרַא
 עװקסָאמ ןיא ןסעצָארּפ ייווצ ןיא טּפשמעג ןטסידנוב עטריפעגסיורַא יד ןופ
 ןענייז טּפשמרַאפ ,ריביס ןיא גנוקישרַאפ רעקיבייא וצ טלייטרוארַאפ ייז ןוא
 ןַאמּפיל ,יקסרַאנילמ ןמלז ,ץישפיל ךענעה לאומש ,יקסּפיל בקעי ןרָאװעג
 ריאמ ,יקסוװָאביטסמַא גילעז ,גנירעג הקבר ,טַאטשנזיײא םייח ,ךַאברוא לאיחי

 ,סקופ בקעי ,רעברעהטייצ םהרבא ,שירפ םייח ,שטיוװעקרַאמ הרש ,ןַאמיינ
 רעבָא עטגָאלקעגנָא 2 ךָאנ ןעוועג ןענייז'ס ,ץַאק ךלמ ,יקסוועליזדנעמ רעזייל
 ןוא עמרוט ןיא ןרָאװעג *ןלַאפרַאפ; זיא רענייא ,טּפשמעג טשינ ייז טָאה'מ
 זיא ץפח םהרבא -- רעטייוצ רעד ןוא ןעניפעג טנעקעג טשינ םיא טָאה'מ
 עטסואווַאב יד .טלעטשעגוצ טשינ ךיז סעצָארּפ םוצ ןוא עיציוק ףיוא סױרַא
 ןיא טָאה'מ סָאװ ,יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא זיא סקופ הרש ןירעוט עשידנוב
 ןיא רָאי 2 רעביא ןציזּפָא ןכָאנ ,שזדָאל ןופ טריפעגסױרַא 1914 טסוגיױא
 ףיוא טיירפַאב 1916 רָאי ןיא ַארַאמַאס ןיא יז ןעמ טָאה סעמרוט ענעדישרַאפ
 -יוו יז טָאה'מ ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג ךיילג זיא יז .עיציוק

 ,טריטסערַא רעד
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 ןשיאיײטרַאּפ שיװצ םוצ ןבָאה המחלמ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 .עציועל .ס.פ.פ יד ןוא דנב רעד זיולב טרעהעג שזדָאל ןיא טַאר-רעטעברַא

 ,טַאר םוצ ןענַאטשעגוצ .ל.פ.קד.ס יד ךיוא זיא 1914 רעבמעווָאנ ןיא טשרע
 -רעטעברַא ןשיאיײטיַאּפ ןשיווצ ןופ ףורפיוא ןפיוא ךיז ןעניפעג םעד בילוצ
 "נוא יד זיולב ,1914 רעבמעטּפעס סױרַא זיא סָאװ ,המחלמ רעד ןגעק טַאר
 רעשילױּפ רעד ןופ ןוא דנוב ןופ ןטעטימָאק רעשזדָאל יד ןופ ןטפירשרעט

 ,("ימרַאפ רע:עיטסילַאיצָאס

 -רַא ןשיאיײטרַאּפ-שיװצ ןופ טייקיטעט ןוא גנואײטשטנַא רעד ןגעוו
 -דָאל רעד ןופ רעיײטשרָאפ ַא ןופ טכירַאב ַא ןיא טלייצרעד טרעוו טַאר-רעטעב
 ןיא; :דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םוצ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשז
 -רעד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג וויטַאיציניא רעזנוא טיול זיא (1914) טסוגיױא ןטימ
 -סילַאיצָאס עשיליוּפ) .ס.פ.9 ןוא דנוב ןופ רעייטשרָאפ ןופ עיסימָאק עקילייוו
 -געייטשרָאפ רעד טימ ןריפוצנָא עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,(ייטרַאּפ עשיט
 רעד ןגעו העידי יד עשרַאװ ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןעוו .טעברַא רעקיד
 טלדנַאװרַאפ עיסימָאק יד ךיוא זיא ,!טָאר ןשיאײטרַאּפ ןשיווצ' ןופ גנואיײטשטנַא
 -ַאב ןיא טַאר רעשיאיײטרַאּפ ןשיוצ רעד .,טפַאשרעּפרעק ַאזַא ןיא ןרָאװעג
 -ָאס עשיליוּפ) .ד.ס.ּפ יד .ןעײטרַאּפ ייווצ עטנָאמרעד רעירפ יד ןופ ןענַאטש
 טשינ טייקיטעט םוש ןייק טלָאמעד טָאה (ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַָאיצ
 רעבמעווָאנ ןיא טשרע :;ןטערטעגנײרַא טשינ טאר ןיא זיא ןוא ןזיװעגסױרַא
 ךלַאב טָאה טַאר רעד .טַאר םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז ײטרַאּפ עקיזָאד יד טָאה

 -נַאגרָא-רעטעברַא יד ןופ טייקיטעט רעד ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא
 ,(+ ?סעיצַאז

 סעמרוט יד ןיא ןסעזעג ןטסידנוב עטריטסערַא ןענייז שזדָאל ןיא ץוחַא
 ןיא .טעטש ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב ,עשזמָאל ,וָאקירטעיּפ ,עשרַאװ ןופ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ןטסידנוב טריטסערַא ךיוא ןעמ טָאה קָאטסילַאיב
 יד ןופ ליפ ןעמ טָאה ײמֹרַא רעשיסור רעד ןופ ןטערטּפָא ןתעב .המחלמ
 ןייק טריאוקַאווע ןליוּפ ןופ תוסיפת ענעדישרַאפ יד ןיא ןטסידנוב עטריטסערַא
 ןופ ןסעצָארּפ רָאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ןליפַא ןענייז עשרַאװ ןיא דנַאלסור

 טזָאלרַאפ טָאה טכַאמ עשיסור יד רעדייא ןכָאװ עכעלטע לכה-ךס ןטסידנוב

 ןגעוו העידי ַאזַא ןעוועג זיא גנוטייצ רעװעשרַאוװ ַא ןיא ,ןטיבעג עשיליוּפ יד
 ;1915 יֵנֹוי ןטימ ןיא ןטסידנוב ןופ טעצָארּפ ַא

 -.טכירעג רעװעשרַאװ רעד ןופ גנולײטּפָא-ףָארטש רעטשרע רעד ןיא,

 עכלעוו ,ןָאזרעּפ עכעלטע ןופ סעצָארּפ רעד ןביוהעגנָא ןטכענ ךיז טָאה עטַאלַאּפ

 זיא סעצָארּפ רעד .'דנובי םוצ ןרעהעג ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב ןענייז

 ףיוא גנוניואוו ַא ןיא 1913 יַאמ ןט20 םעד עיזיווער ַא ךרוד ןענַאטשטנַא

 לאומש : ןענָאזרעּפ עדנגלָאפ ןגיוצעגוצ ןרעוו גנוקידלושַאב רעד וצ ,8 עדרַאװט

 לארשי ,רעניטנַאטסנָאק לטיג ,ןַאמסקופ ריאמ ,רָאטנַאק םייח ,ןייטשנערָאב

 -אפ השמ ,ןַאמדלעפ םוחנ ,ןייטשניבור ףטסוי ,שטיוװָאבוקַאי לאכימ ,ײװָאלַאס

 ,םיובנעזָאר םהרבא ןוא קישטנולדיש קחצי ,יקסווָאנַאל
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 ,גנושרָאפסױא רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןענייז עטקידלושַאב יד

 .עמרוט ןיא ןסעזעג ,רָאי 2 ,.ה .ד
 ,(: "געט 3 ןרעיוד טעװ סעצָארּפ רעד
 רעקיביײא ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז עטגָאלקעגנָא יד ןופ 0

 רעשידנוב -- םיובנעזָאר םהרבא ןופ ןינע םעד) .ריביס ןיא גנוקישרַאפ
 -יּפש ןיא רעקנַארק רעווש ַא ןגעלעג זיא רעכלעוו ,רעקירטש למהרבא רעוט
 ,(ןימרעט ןטייווצ ַא ןיא ןטּפשמ וצ טלייטעגסיוא טכירעג סָאד טָאה --- לָאט

 ןטיױל ,עשרַאװ ןיא טכירעג ןשירַאצ ןכרוד זיא 1915 יַאמ ןט2 םעד

 -רָאטַאק רָאי 4 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ,סקעדָאק-ףָארטש ןופ 102 ףַארגַארַאּפ
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ ךיוא ןענייז םיא טימ ןעמַאוצ .םעדעמ רימידַאלוװ עג
 -עד ןיא ןברָאטשעג ןוא גנוקישרַאפ עקיבא ןעמוקַאב) ןַאמגרעב ןַאמּפיל

 ,יורפ ןייז ןוא יַאלַאג ,ס ,(ריביס ןיא געוו ןטימ ןיא רָאי ןבלעז ןופ רעבמעצ

 -רַאפ ןעוועג ךיוא לייטרוא רעד זיא ייז רַאפ .יורפ ןייז ןוא קושטייר עילע
 ,גנוקיש

 ךיוא טייקיטעט עטפַאהבעל ַא טריפעג טָאה דנוב רעד ואוו ,ענליוו ןיא
 טשינ טכַאמ עשירַאצ יד טָאה ,המחלמ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןיא
 יז טָאה 1915 רעמוז ,ןטסערַא טריפעגכרודַא טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןרַאפ גנַאל
 ןיק טריפעגסױרַא ייז טָאה'מ .ןטסידנוב קילטנעצ יירד ךרעב טריטסערַא
 ןוא עמרוט ןענימרעט ענעדישרַאפ ףיוא טּפשמרַאפ ןעמ טָאה 25 .,דנַאלסור
 טקישרַאפ געוװװ ןוויטַארטסינימדַא ןפיוא ןעמ טָאה עכעלטע .עגרָאטַאק
 ,ריביס ןייק

* 
 לא א

 רעד ןיא ,ןטנָארפ-סגירק יד ןופ טנָאנ ןעגנוגנידַאב ערעווש רָאג יד ןיא
 טימַאב ךיז ןטסידנוב יד ןבָאה טייקדליו ןוא סַאה ,קערש ןופ רעפסָאמטַא

 ייז ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןייזטסואווַאב ןשיטילָאּפ םעד ךַאװ ןטלַאה וצ
 -טנפע רעטיירב רעד וצ ןעגנערב וצ טימַאב ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ןריזיוויטקַא

 רעשירַאצ רעד ןופ םישעמ עכעלסעה יד דנַאלסיױוא ןוא דנַאל ןיא טייקכעל

 -ָאק רעד .ןעמָארגָאּפ ןוא םישוריג יד ,סעצעה-שזַאנָאיּפש יד -- גנוריגער
 ַא טעברַאעגסױא טָאה ןלױפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימ
 ,ןבָאה רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט סָאװ ,עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןופ טסקעט
 ןוא ןקירבַאפ יד ןיא ןעמונעגנָא ,ןטסידנוב יד ןופ סעדער יד ןרעהסיוא ןכָאנ
 ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנַאפ ךיוא זיא עיצולָאזער-טסעטָארּפ יד ,ןטַאטשקרעװ
 זיא ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנוריגער עשידנעלסיוא יד ןופ ןטַאלוסנָאק עלַא וצ

 עיצולָאער יד .עסערּפ רעשידנעלסיוא רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 : טגָאזעג טָאה
 -יטנַא עכעלנייוועג יד טכַאװשעגּפָא טשינ זיולב טשינ טָאה המחלמ יד;

 ,טרעקרַאפ רָאנ ,גנוריגער רעשיסור רעד ןופ קיטילָאּפ-םָארגָאּפ עשיטימעס
 -פיא עטסערג יד רעביא טבעל דנַאל סָאד תעב .טקרַאטשרַאפ ךָאנ יז טָאה
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 ןעיײרפַאב' ןגעוו ןזַארפ ןייק טשינ טעװעלַאשז גנוריגער יד ןוא ןעגנולסיירט
 ןשידיי םעד טָארדַאב ןוא רעקלעפ יד רעטייוו יז טקירדרעטנוא ,'רעקלעפ יד
 ,גנוטכינרַאפ רעשיזיפ רעטקעריד טימ קלָאפ

 -ור יד ןכלעוו ףיוא ,לזאזעל-ריעש רעד רעטייוו ןדיי ןענייז רעירפ יו

 ןופ ןגלָאפ יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ףױרַא טפרַאװ גנוריגער עשיס
 טייקטליופרַאפ רעד ןופ ,טײקטריּפמורָאק ןוא טייקיאעפמוא רענעגייא ריא
 ײמרַא עשיסור יד טדיל סע סָאװ ,תולּפמ יד רַאפ .םישזער ןשירַאצ ןופ
 ןפיוא ןפרַאד ,רעריפ ענייז ןופ דלוש רעד בילוצ ןוא םישזער םעד קנַאדַא
 ,ןדיי יד --- טנַארפ-ברעמ ןפיוא ,רענַאדעמכַאמ -- יד ןלָאצ טנָארפ רעזַאקװַאק
 םעד טימ ןוא קלָאפ ןופ ןרָאצ רעד ןסיגסיוא ךיז ףרַאד ּפעק ערעייז ףיוא
 ,תורצ-סקלָאפ יד ןיא עקידלוש תמאב יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצּפָא
 -נַאשז עשיסור יד ןופ טַארַאפ ןרַאפ ,תולּפמ ןוא ןלַאפכרוד ,תוּפרח יד ןיא
 טימ ןלָאצַאב קלָאפ עשידיי סָאד ףרַאד ווָאדעיָאסַאימ קינוװָאקלוּפ ןוא ןעמרַאד

 רעטנזיט רעטרעדנוה ןופ םישוריג יד .ןבעל ןוא טייהיירפ ,טייקרעכיז ןייז
 -ַאבמוא .ךַאז עכעלנייועג ַא ןרָאװעג זיא ,ןעמָארגָאּפ טימ טיײלגַאב ,ןדיי
 ,ןברוח רעלעירעטַאמ רעד ןוא תורצ ,ןטייקכעלקערש יד ןענייז ךעלביירש

 עטסרעטצניפ עמַאס יד ןיא וליפַא .םישוריג יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ
 ידב .ןימ םעד ןופ ןעגנוניישרעד ןעוועג טשינ ןענייז רעטלַאלטימ ןופ ןטייצ
 -סיוא עיטַארקָארויב יד טָאה ,םישעמ-טלַאװג עדליוו עקיזָאד יד ןקיטכערַאב וצ
 ..."ןדיי דצמ טַארַאפ ןופ ןלַאפ טכַארטעג

 ,רימ, :עיצולָאזער יד רעטייוו טגָאז ,ןליּפשייב עכעלטע ןעגנערב ןכָאנ
 םר לוקב ןגָאז וצ בוח רעזנוא רַאפ ןטלַאה ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי
 ןייטשוצסיוא ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,תופידר יד ןופ ןטייקכעלקערש יד ןגעוו
 -ַאּפ םעד ןריולרַאפ טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,עלַא טסעטָארּפ םוצ ןפור רימ

 ןדיי יד זיולב טשינ טָארד סָאװ ,הנכס יד ןעיײטשרַאפ ןוא ןסיוועג ןשיטיל

 ןליו עכלעו ,רעקירדרעטנוא לפייה םעד דצמ דנַאלסור ץנַאג ךיוא רָאנ

 ,"סעדרָאה עדליוו ןיא רענלעז עשיסור ןופ ןסַאמ עקינָאילימ יד ןעלדנַאװרַאפ
 ןופ רעטעברַא יד וצ לכ-םדוק ףור ַא טימ ךיז טקידנע עיצולָאזער יד

 -ַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ ,אפוג דנַאלסור ןיא ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,תוכולמ יד ןופ רעטעברַא יד וצ טרפב ןוא ללכב טַאיר
 תוכולמ עלַארטיינ יד ןופ ןטסילַאיצָאס יד וצ ךיוא יו ,דנַאלסור טימ טריאילַא

 טסעטָארּפ ןופ םיטש רעייז ןביוהפיוא ןלָאז ייז זַא ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןופ
 -ןייב ענייז טימ טנידרַאפ טָאה רע יוװ ,םזירַאצ םוצ גנואיצַאב יד ןפַאש ןוא
 ,(+* םישעמ עשירעכערברַאפ ןוא עקיליוװ

 -ירעט עשיליוּפ יד ףיוא םזירַאצ ןשיסור ןופ הלשממ יד זיא ןכיגניא

 ,ףוס ריא וצ ןעמוקעג סעירָאט
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 רךעשיכײרטסע ןוא רעשטייד רעטנוא 2

 עיצַאּפוקָא

 -מערפ רעד זיא גנוקירדרעטנוא ןוא טפַאשרעה רָאי טרעדנוה רעביא ךָאנ
 ןבָאה ןלױּפ ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד לייוו טשינ -- קעװַא םישזער רעשיסור רעד

 רעדמערפ רעטייווצ ַא ךרוד ןרָאװעג טגיזַאב זיא רע לייוו רָאנ ,ןבירטרַאפ םיא
 רעטשרע רעד .ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײד ןופ ןעײמרַא יד ךרוד ,טכַאמ
 סָאװ גנורעטכיילרַאפ ןופ ליפעג ַא ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ליפעג
 .רעשרעה ןטסַאהרַאפ ןוא ןקידתועשר םעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ ךעלדנע זיא'מ
 ,םישוריג יד טבעלעגרעביא טשרָאקָא טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 יאדװַא טָאה ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ םילובליב-שזַאנַאיּפש ןוא ןעמָארגָאּפ
 ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ לסיב ַא

 -רַאפ ןיא ןענייז ,סעיכרַאנָאמ םגה ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד
 ואו ,תוכולמ ענעטירשעגטרָאפ רעמ ןעוועג דנַאלסור ןשירַאצ ןטימ ךיילג
 -עד עטצענערגַאב ,סעמרָאנ עלענָאיצוטיטסנָאק עסיוועג טריטסיזקע ןבָאה'ס
 -.סיוקע ךיוא טָאה רעדנעל עדייב ןיא .ןטייהיירפ ןוא טכער עשיטַארקָאמ
 טריפעג טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס עקרַאטש רָאג ַא טריט

 ןיא ןפַאשעג רעבירעד טָאה םישזער ןופ גנורעדנע יד .,טייקיטעט ענעּפָא ןַא
 רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעוט יד ,טַאמילק ןשיטילָאּפ םעיינ ַא ןלױּפ

 ןרעטצניפ ַא ןופ ןטלָאװ ייז יו טליפרעד טציא ךיז ןבָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא
 .ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא סױרַא לענוט

 יד ןופ עיצַאּפוקָא עשירעטילימ יד ןטלַאהעגנָא טָאה רָאי 43 ךרעב
 זיא ,רעטכייל ןעוועג זיא טכיזניה רעשיטילָאּפ ןיא ביוא .תוכולמ-לַארטנעצ

 עשינכש יד ןוא ןליוּפ סערגנָאק ,רערעווש ןוא רערעווש ןרָאװעג שימָאנָאקע
 -ץַאוּפָא ןשיסור ןטיירב ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג שימָאנָאקע ןענייז ןצניוװָארּפ
 ןופ רעדילג יד ןטינשענּפָא טָאה עיצַאּפוקָא עשיכיירטסע-שטייד יד .קרַאמ
 -טריוו ַא ןפַאשעג ןיוש טָאה ןילַא סָאד .ףוג ןכעלטּפַאשטריװ ןקידעבעל ַא

 ,םעד בילוצ רעגרע רדסכ ןרָאװעג ךָאנ זיא עגַאל יד ,עיצַאנגַאטס עכעלטפַאש

 יד דנַאל םענעמונרַאפ ןופ טריפעגסױרַא טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד סָאװ
 דנַאלשטייד סָאװ ,זייּפש ןוא ןענישַאמ ,ןטקודָארּפ עקיטרַאפ ,ןלַאירעטַאמ-יור
 רַאפ ןוא נטוריפ-גירק רעייז רַאפ טפרַאדעג ןבָאה ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא

 -רַא .גנורעקלעפַאב רענעגייא רעד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל םעד ןטלַאהפיוא

 -ַאד ַא ןרָאװעג ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיז ןבָאה רעגנוה ןוא טיײקיזָאלטעב
 ,גנוניישרעד עקידנרינימ

 וצ ןעמוקעגסיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד זיא טנורגרעטניה םעד ףיוא
 ,תוחוכ יד .טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ ריא ןריפ
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 טכַאג רערעטצניפ רעגנַאל רעד ןיא טקיטשעג ןוא טקירדעג ןעוועג ןענייז סָאװ

 יד ןיא .ךַאלפרעבױא רעד ףיוא סיױרַא דרערעטנוא ןופ ןענייז ,םזירַאצ ןופ

 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענעדישרַאפ ןענַאטשטנַא ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש

 -ָאָאק-םוסנָאק ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ ,עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ -- |

 -טנגוי ןוא-טרָאּפס .ןלַאז-ןעייל ןוא ןסרוק ,סעלַאה-ייט ןוא ןכיק ,ןוויטַארעּפ

 רַאפ ןבולק ןוא ןעמייה-רעדניק ,ןזיירק עשיטַאמַארד ןוא ןרָא ,סעיצַאזינַאנרָא

 ןופ ןלַאװ ןוא ןעגנוטייצ ,ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוזעלרָאפ .,ענעסקַאוװרעד

 עטיירב ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד טריברָאסבַא ןבָאה ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה'ס .,ןקַאילָאּפ ייב יוװ ןדיי ייב ױזַא ,ןסַאמ-רעטעברַא

 גנומיטש יד טָאה טייצ רעד טימ .ןטנַאּפוקָא יד טימ ףמַאק ַא טלקיװטנַא ןוא

 טליפעג ןעמ טָאה רעמ ןוא רעמ ץלַא .ןטיבעג ךיז גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 -עלרעסיוא יד קעוװַא זיא טנורגרעטניה ןיא ,רעשרעה עיינ יד ןופ טסיופ יד

 ,טכַאמ עלַאטורב יד סױרַא זיא טנורגרעדָאפ ןיא ,רוטלוק עכ

 ןופ ןרָאי יד ןיא ,ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ טיירב זיא גנוגעװַאב עשידנוב יד

 רעטרע לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא זיולב ןבָאה עיצקַאער רעשירַאצ רעד

 טציא ךיז ןבָאה ייז .סעּפורג ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עוויטקַא טריטסיזקע

 עקידרעירפ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עיינ ליפ ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ,טכַאפליפרַאפ

 -קַאער רעשירַאצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ,טרעטיירבעגסיוא קרַאטש ךיז ןבָאה

 עויטקַא עקידרעירפ טימ ןעמַאזוצ .רוד רעיינ ַא ןסקַאװעגרעטנוא זיא עיצ

 ,ויסַאּפ ןעוועג ןרָאי-עיצקַאער יד ןיא ןענייז סָאװ ,יד טימ ןוא ןטסידנוב

 יד יינספיוא ןעיוב ןעמונעג םזַאיזטנע ןוא עיגרענע רעשירפ טימ ייז ןבָאה

 ןעועג זיא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ לייט רעסיורג ַא לייוו ןוא .גנוגעוװַאב

 ערעייז טגנערברַאפ ןעיורפ ןוא רענעמ ןלָאצ עקידנטיײדַאב ןבָאה ,זָאלטעברַא

 ןקידעבעל טימ טליפעגנָא ייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןטנוװָא ןוא געט

 .טלַאהניא

 -לוק ןוא עשיטילַאּפ ַא טליפעג ךיז טָאה ללכב סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 רעייז ןופ טלָאוװ'ס יו ,ליפעג ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי יד .גנובעלפיוא עלערוט
 -רַאפ ןופ סעצָארּפ רעד .טנַאה עקידנקיטש ַא ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא זלַאה

 ןופ ךיז ןעיײרפַאב רעייז ,ןלױּפ ןיא ןסַאמ-טקלָאפ עשידיי יד ייב גנוכעלטלעוו

 סָאװ ,רעגייטש-סנבעל ןשיסקָאדָאטרָא ןטלַא ןופ ןוא העּפשה רעזעיגילער רעד

 ןקיטנייה ןופ ביױהנָא ןוא ןט19 ןופ קילטנעצ ןטצעל ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 "סור רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא יו טקנוּפ ,טציא טָאה ,טרעדנוהרָאי

 ,סיורָאפ טייוו ןוטעג גנורּפש ַא ,עיצולָאװער רעדנעל

 -- המחלמ רעד ןופ תוברוח יד ןופ ןצָארּפש ןעמונעג טָאה ןבעל יינ ַא;

 -נוב רעד ןבירשעג רעטעּפש טָאה -- ?טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז ןוא טצָארּפשעג

 ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ןַאמלוש רָאטקיװ רעביירש ןוא רעוט רעשיד
 ןבעל-ןסַאמ ןשידיי ןרַאפ ןעוועג זיא טייצ עכעלרעה ַא; ,ןלױּפ ןיא וויטקַא

 ילברעדנַאנַאפ ןוא ילבפיוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ דָאירעּפ רענעי ןליוּפ ןיא

 עטריצילּפמָאק עיינ ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עיצַאוטיס עכעלטפַאשלעזעג עיינ ַא

 -ַאנ ,עלַאיצַאס ,עשיטילָאּפ ןעמעלבָארּפ -- ןענַאטשטנַא ןענייז ןעמעלבָארּפ
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 ,ןעײטרַאּפ טריזילַאטסירקסױא ךיז ןבָאה'ס .עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא עלַאנָאיצ

 ןקיטלַאװג ַא טימ ;ןבעל ןשידיי םניא ןעגנומערטש עשיאעדיא ,ןעגנוטכיר

 םענעי ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ עשיליוּפ סָאד קעװַא זיא גנואווש

 ,(:* ?ןליוּפ קיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ טרובעגרעדיוו ןופ דָאירעּפ

 א א

 ןבָאה ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשירעטילימ רעד ןופ גנונדרָארַאפ רעד טיול

 ךיז ריא ייב טפרַאדעג ,טריטסיזקע רעירפ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יד

 רעד .טייקיטעט ןייק ןריפ טרָאטעג טשינ ייז ןבָאה שרעדנַא ,ןריזילַאגעל
 ןבעג וצ טגיונעג ןעוועג טשינ יז זיא סעיצַאזינַאגרָא עיינ ףיוא ןשינעביול

 ךיוא זיא סָאד .סערעטניא ןַא טַאהעג טָאה ןיילַא יז עכלעוו ןיא ,עכלעזַא ץוחַא

 ,ןעגנוטייצ ףיוא לח ןעוועג
 "עג רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא ערעדנַא יד יו ,דנוב רעד

 יַאזילַאגעל ןגעוו גנודנעוו ַא ךעלריטַאנ טָאה ,טייקיטעט עלַאגעלמוא ןַא טריפ

 ןטייקכעלגעמ עלַאגעל יד טצונעגסיוא רעבָא טָאה רע .טכַאמעג טשינ עיצ
 עדייב ןופ שימעג ַא ןעמוקַאב רעבירעד ךיז טָאה'ס .,טייקיטעט ןייז רַאפ
 ןטימ .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעלַאגעלמוא ןוא רעלַאגעל ןופ --- ןעמרָאפ
 ,ךַאלפרעביוא ןפיוא --- ףוג ןטימ ,דרערעטנוא ןיא --- ּפָאק

 טָאה טכיירגרעד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעוועג ןענייז לַאגעל

 ךָאנ זיא סָאװ ,שזדָאל ןיא קיטקַארּפ רעד ןופ :ןפוא ַאזַא ףיוא סע ןעמ
 -עיצַאּפוקָא עשטייד יד זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ,1914 ןיא טריּפוקָא ןרָאװעג
 סָאװ ,ןטפַאשלעזעגי-רוטלוק ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ טרירעלָאט טכַאמ

 טצונעגסיוא טָאה דנוב רעד .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא טריטסיזקע ןיוש ןבָאה
 -גיא ענעדישרַאפ יד ןיא רעטעברַא יד טימ ןעגנודניברַאפ עמייהעג ענייז
 ײמרַא רעשטייד רעד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא ןוא; ןגייווצ-עירטסוד
 עלַא ןופ רעייטשרָאפ 70 עּפַאנק ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעגפיונוצ עשרַאװ ןיא
 טכַאמ:עיצַאּפוקָא יד ןלעטש וצ ןסָאלשַאב טָאה גנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד .ןכַאפ
 ןפיוא .ןענייארַאפ עלַאגעל ענעּפָא ןדליב ךיילג ןוא טקַאפ םענעעשעג ַא רַאפ

 -ינַאגרָא ןעמונעג טָאה סָאוװ ,ָארויב-לַארטנעצ ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא טרָא

 עכלעזַא .טייקיטעט רעייז ןריזילַארטנעצ טפרַאדעג טָאה ןוא ןענייארַאפ יד ןריז
 ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש) ןעצ ןרָאװעג טעדליבעג ןענייז ןענייארַאפ
 ,גנורענרעד ,ריּפַאּפ ,דײלקַאב ,רעדעל יו ,סעירטסודניא-טּפיוה יד ןיא (יירד
 -עג ןפַאשעג ןענייז טכַאנרעביא שממ .ערעדנַא ןוא ליטסקעט ,לַאטעמ ,יוב

 ןרָאװעג טּפַאלקעגפיױא ,ןענייארַאפ יד ןופ סָארויב יד רַאפ ןלַאקָאל ןרָאװ

 ןעגנוטייצ יד ןיא .ןייארַאפ ןופ ןעמָאנ ןטימ שיליוּפ ןוא שידיי ןיא ןדליש
 ןדלָאמעג זיא'ס ןוא ןענייארַאפ עלַא ןופ ןסערדַא יד ןרָאװעג טקורדעג ןענייז
 ןענייארַאפ יד זַא ,ןסייהעג טָאה'ס) רעדילגטימ עיינ זַא ,ייברעד ןרָאװעג
 יד .ןעהעש-ָארויב יד ןיא ןעמונעגנָא ןרעװ (גנַאל ןופ ןיוש ןריטסיזקע
 ןופ ןטוטַאטס יד ריא ןלעטשוצ טרעדָאפעג רעטעּפש טָאה טכַאמ:עיצַאּפוקָא
 ,(:= "ןענייארַאפ יד
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 "ענ סָאװ ,ןענייארַאפ ןעוועג סע ןענייז ,ןטוטַאטס יד טול ,לעיּפיצנירּפ
 -קַאפ .טעטילַאנָאיצַאנ ןוא עיגילער ןופ דישרעטנוא ןָא רעטעברַא םורַא ןעמ

 ערעדנוזַאב ןוא עשידיי ןופ ערעדנוזַאב ןעוועג ןענייארַאפ עלַא ןענייז שיט

 רעטעברַא עשילוּפ טנעצָארּפ רעניילק רָאג ַא זיולב .רעטעברַא עשיליוּפ ןופ

 "ידיי טנעצָארּפ רעניילק ַא רָאג ןוא ןענייארַאפ עשידיי יד וצ טרעהעג ןבָאה
 ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא יו ךעלנע .ןענייארַאפ עשיליוּפ יד ןיא רעטעברַא עש
 זיא שזדָאל טָאטש-קירבַאפ רעסיורג רעד ןיא .טעטש-ץניװָארּפ לָאצ ַא ןיא

 -עג ןעוועג ןענייארַאפ לייט רעטסערג רעד ןענייז טרָאד .שרעדנַא ןעוועג
 -נעצ עשיטָאטש סָאד .רעטעברַא עשטייד ןוא עשיליוּפ ,עשידיי ןופ עטשימ
 ךיוא ןענייז םיא ןיא ןוא ןענייארַאפ 16 ןעמונעגמורַא טָאה ָארויב-לַארט
 ןוא עציוועל .ס.פ.פ ,דנוב --- ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג
 -ַאיב ןוא ענדָארג ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא ,שזדָאל ןיא יו ךעלנע ..ל.פ.ק.ד.ס

 ןוא עשילוּפ ,עשידיי טרעהעג ןבָאה ןענײארַאפ עקיטרָאד יד וצ ,קָאטסיל
 ןדיי ןופ ןענַאטשַאב זיא רעדילגטימ בור רעד .רעטעברַא עשיסור-סייוו
 ערעדנוזַאב טריטסיזקע ןבָאה טעטש יירד יד ןופ ןענייארַאפ עטשימעג יד ןיא
 "גנורעלקפיוא ןוא עלערוטלוק יד ןריפנָא ףיוא סעיצקעס עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ

 ,(+* ךעדילגטימ יד ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא טעברַא
 תוכייש ןיא טייקיטעט רעלענָאיסעּפָארּפ רעכעלטנגייא רעד טימ ץוחַא

 "ילגטימ יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ערעדנַא ןוא טייצ-סטעברַא ,ןיול ןטימ
 -יורג רעד רַאפ ןגרָאז טימ טקיטפעשַאב ךיז ךיוא ןענייארַאפ יד ןבָאה ,רעד
 עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאבטימ ןעוועג ןוא עזָאלטעברַא לָאצ רעס

 ,סעיצקַא-טסעטָארּפ ןוא סעינַאּפמַאק
 עשיליוּפ יירד עלַא ,עסערּפ-רעטעברַא יד טליּפשעג טָאה לָאר עקיטכיוו ַא

 עיצקַארפ .ם.9.9 ןוא ,עציוועל ,ס.9.פ ,.ל.ּפ.ק.ד.ס --- ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 -עברַא עשידיי יד ןופ ,ןענַאגרָא-עסערּפ ענעגייא ןבעגוצסױרַא ןזיוװַאב ןבָאה
 ,טכייל ןעמוקעגנָא טשינ זיא סָאד .דנב רעד זיולב -- ןעגנוריּפורג-רעט

 טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד רעבָא ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנודנעוו עכעלטע
 -רַאפ ןכָאנ רָאי בלַאה ַא טשרע .ןבעג טלָאװעג טשינ שינעביולרעד ןייק
 יד ןעײנַאב וצ שינעבילרעד ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זיא עשרַאװ ןעמענ
 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוטייצ עשידנוב יד -- ןעגַארפ-סנעבעל
 ןטייווצ ןכָאנ ןרָאװעג טלעטשענגּפָא טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד זיא ןוא 2
 טשרע ןיא רעכלעוו ,םעדעמ .וו ןעמוקַאב טָאה שינעביולרעד יד .רעמונ
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןעגַארפ-סנעבעל יד ןופ סעצָארּפ ןיא קירוצ גנַאל טשינ
 שינעבױלרעד יד ןבעג םייב .עגרָאטַאק רָאי 4 ףיוא טכירעג ןשירַאצ ןיא
 זיא סָאד ןַא ,ּפָאקרעטנוא ןיא ןגָאז וצ טרעוװרַאפ טכַאמ עשטייד יד טָאה
 -ָאס רעטרעוו יד ןכָארטשעגסיױא ךיוא טָאה רוזנעצ יד .דנוב ןופ ןַאגרָא רעד
 -רעטנוא רעד זיא 1916 ןופ רעמונייַאמ ןט1 ןזיב ןוא עשיטַארקַאמעד-לַאיצ
 רעד זיא ןָא רעמונ םעד ןופ .גנוטייצ-רעטעברַא עכעלטנכעוו ןעוועג ּפָאק

 רעטייוו זיא ןגעקַאד ,ןעמונעגּפָארַא ןרָאװעג עשעיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ףיוא םרח
 טשינ ךיוא טָאה'מ ןוא דנוב ןעמָאנ ןפיוא טָאברַאפ רעד ןטלַאהעגנייא ןעוועג
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 "רַאפ ,רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ : גנוזָאל יד ןלעטשפיורַא טרָאטעג
 ! ךייא טקיניײא

 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןעגַארפ-סנעבעל יד ןבָאה טַאלבנכָאװ ַא יו

 ,טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןופ לָאר רעסיורג רעד ןגעוװ .1916 רַאורבעפ ןט6

 ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעצנַאג רעד ןופ ענובירט יד ןרָאװעג זיא סָאװ

 רעד ןרָאװעג ןענייז יןעגַארפ-סנעבעל' יד; :ןַאמלוש רָאטקיװ טביירש ,ןלױּפ

 גנוטייצ יד .ןטיבעג ענייז עלַא ףיוא ןבעל-רעטעברַא ןשידיי ןופ רטנעצ

 רעשידיי ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ואוו ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא

 -ײסָאש רעד ייב ,ןטיבעגיּפַאטע יד ןופ ןטקנוּפ עטסטייוו יד ןיא .רעטעברַא

 ַא ןעועג יז זיא טעברַאיגנַאװצ רעד ןופ םינימ ערעדנַא עלַא ייב ,טעברַא

 טקעװעג טָאה ,רעטימעג ערעטצניפ יד ןטכױלַאב טגעלפ סָאװ ,טכיל קנופ

 טימ ןריקיזיר ןגעלפ ןענַאב יד ףיוא רעטעברַא עשידיי יד .טקיטומעג ןוא

 טינ ,טיבעג'ןּפַאטע ןיא ךיז טימ ןריפטימ גנוטייצ יד ןוא טייהיירפ רעייז

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנומיוצרַאפ-טָארד יד ףיוא ,טָאברַאפ ןפיוא טקוקעג

 "ונ רעדעי ,ןטייוצ םעד ןוא טיבעג טריּפוקָא ןייא ןשיוצ טלעטשעגפיוא

 סע ,ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןופ ןעגנוסירנַאב ןעגנערב טגעלפ רעמ

 ןופ דנָאפ-עסערּפ ןפיוא סנשַארג-רעטעברַא עטעװערָאהרַאפ ןטיש ךיז ןגעלפ

 -גנודנירג ַא טימ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ,בגַא ,טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד

 וצ ןפור רעייז טימ ,ןָאט ןפרַאש רעייז טימ .,לבור 26 עצנַאג ןופ לַאטיּפַאק

 ךיוא 'ןעגַארפ-סנעבעל' יד ןענייז ,טעברַא רעקידנפַאש וצ ,טײקוװיטקַא

 רעד תעב טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידי רעד ןופ רטנעצ רעד ןרָאװעג

 ןתמא ןַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו טייצ ַא ןיא סָאד ןוא ,עיצַאּפוקָא

 רעד ךרוד טלעװ רעטיירב רעסיורג רעד ןופ ןטינשענּפָא ,לזניא ןקיטסייג

 טָאה רוזנעצ יד ןעוו טייצ ַא ןיא --- עיצַאּפוקָא רעד ןופ םיוצ רענרעזייא

 .(+'..?טרָאװ עיירפ סעדעי טקיטשעג ןוא טקירדעג

 ןליּפש ןבױהעגנָא ןבָאה ןערטנעצ-רעטעברַא עשידיי יװ לָאר עקיטכיוו ַא
 -- עשרַאװ ןיא :םוטעמוא טעמכ ןרָאװעג טנפעעג ןענייז סָאװ ,ןבולק יד

 -רעטעברַא יד -- ןילבול ןיא ,עפרַאה יד --- שזדָאל ןיא ,בולק-רעסָארג רעד

 בולק-רעסָארג -- קָאטסילַאיב ןיא ,טפנוקוצ יד -- קעװַאלצָאלװ ןיא ,םייה

 יו ,ןקעטָאילביב-ייל ןוא ןלַאז-ןעייל ןעוועג ןענייז ןבולק יד ייב ..לג .ד .א

 עקיטרַאנדישרַאפ ַא טריפעג ןבָאה ןבולק יד .סעלַאה-ייט ןוא ןטעפוב ךיוא

 ןוא ןרָאכ ,עגנוזעלרָאפ ןוא ןסרוק טנדרָאעגניײא ,טייקיטעט עלערוטלוק

 ,סעּפורג עשיטַאמַארד

 רעד ןבעג זנוא טעװ ןבולק יד ןופ לָאר רעקיטכיוו רעד ןגעוו ףירגַאב ַא

 יד ןופ רענייא .קעװַאלצָאלװ טָאטש-ץניװָארּפ רערעסערג רעד ןופ ליּפשיײיב

 גנַאל טשינ טָאה סע, :טביירש ,רעטלַא דוד ריאמ ,רעוט עשידנוב עקיטרָאד

 ,רעדילגטימ 800 רעכעה טַאהעג טָאה 'טפנוקוצ' טפַאשלעזעג יד ןוא ןעמונעג

 -ָאילביב ,ךיק ,בולק ,רָאכ ןסיורג ַא; ..."עּפורג עשיטַאמַארד ַא טלעטשעגנייא

 -ןעייל ַא ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא טנזיוט 2 ןוא רעכיב עשידיי טנזיוט 4 טימ קעט
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 ךעלנע ,(:י ?ןשטנעמ 600 ןעמונעגניירַא טָאה סָאװ ,םוירָאטידיױא ןַא ןוא לָאז
 .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא

 יד ןוא ןלױּפ-סערגנָאק .,ךיילג ןעוועג םוטעמוא טשינ זיא םישזער רעד
 -דָארג םורַא ןצניװָארּפ יד ןוא עיסעלָאּפ ,ןילָאװ) ןצניוװָארּפ-חרזמ עשינכש

 עכעלטע ןשיװצ טצענערגעגּפָא ןוא טלייטעצ ןעוועג ןענייז (ענליוו -- ענ
 טָאה רעטייוצ רעד ןיא ענָאז ןייא ןופ ךיז ןגעווַאב יירפ .סעיצַארטסינימדַא
 -ךיירטסע רעד ךרוד טריּפוקָא ןעוועג זיא לייט-םורד רעד .טנעקעג טשינ ןעמ
 ,רעשטייד רעד ךרוד --- לייט-ןופצ רעד ,טכַאמ רעשירעטילימ רעשירַאגנוא
 -ישזער עטלײטענּפָא גנערטש ןעוועג ךיוא ןענייז ענָאז רעשטייד רעד ןיא
 יד .ןצניװָארּפ-חרזמ עשינכש יד רַאפ ןוא ןלױּט-סערגנָאק רַאפ -- ןעמ
 טשינ ןענייז טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשיטילָאּפ רַאפ ןטייקכעלגעמ

 יד ןיא ןעוועג זיא םישזער רעטסגנערטש רעד .עבלעז יד ןעוועג םוטעמוא
 ןעוװעג זיא סָאװ ,טיבעג-ןּפַאטע .ג .א םעד ףיוא טרפב ,ןצניוװָארּפ-חרזמ
 -נָאק ןופ ןסָאלשעגּפָא שיטעמרעה ןעוועג ןענייז ייז .טנָארפ-סגירק םוצ טנָאנ
 ןופ ןעגנונדרָארַאפ יד קיטליג ןעװעג ןענייז לייט-ןופצ ןיא ,ןלױּפ-סערג

 םיחטש יד ףיוא לח ןעוועג ןענייז ייז ,(טסָא רעבַאהסלעפעברעבָא) ?טסָארעבָא;
 יד ןיא ךיוא יוװ ,(ןענָאיַאר ערעייז ןוא ענווָאק ,ענליוו) עטיל ,דנַאלרוק ןופ

 ,קָאטסילַאיב ןוא ענדָארג ןופ ןטנגעג

* 
 לא א

 .טעטש עכעלטע ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןקילבניײרַא רימָאל

 ןטסירפ םוצ ןענייז סעינרעבוג-ברעמ יד ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ ַא
 -ַאפ רעסיורג רעד ןיא .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא
 רעבמעצעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח עשטייד יד סָאװ ,שזדָאל טָאטש-קירב
 -ַאב-ןסַאמ עשידנוב עקרַאטש ַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ דלַאב ךיז טָאה ,4
 ןבָאה רעבָאהטכַאמ עיינ יד .טעברַאעג טשינ ןבָאה ןקירבַאפ יד .גנוגעוו

 ,תורוחס עקיטרַאפ ןוא ןפָאטש-יור ,ןענישַאמ דנַאלשטייד ןייק טריפעגסיױרַא
 ַא ךרעב .טרָאװ ןופ ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא טרעגנוהעג ןבָאה רעטעברַא יד
 ,רעגנוה .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןעוװעג זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טפלעה

 -כעלברעטש יד טרעסערגרַאפ קידנטײדַאב ןבָאה סעימעדיּפע ןוא ןטיײקנַארק
 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .ןקידיײלסױא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טָאטש יד .טייק
 -רעמ עטסערג-טייוו יד --- רעניואוונייא טנזיוט 50 םורַא קעװַא ןענייז המחלמ
 ןוא ןגעוו ןעיוב וצ ןטיבעג-חרזמ יד ןיא ,דנַאלשטייד ןייק טעברַא ףיוא טייה
 ךעלטעטש ענעדישרַאפ ןיא ןוא טנָארפ ןרעטניה ןטעברַא ערעווש ערעדנַא ןוט
 ךרוד רעדָא ,רעגנוה ןופ ןבירטעג ,?קיליוויירפ, קעװַא זיא'מ .,אפוג ןליוּפ ןיא
 .ןעלטימ-גנַאװצ ענעפָא ןוא עטריקסַאמ ענעדישרַאפ

 -וקעגרָאפ זיא ,1914 רעבמעצעד ןיא ,ןסור יד ןופ ןײגקעװַא ןכָאנ דלַאב;
 ליײטנָא ,(ןטסידנוב יד ןופ) גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ עניימעגלַא עטשרע יד ןעמ
 -ּפָא טָאה טעטימָאק רעשזדָאל רעד .סעטרבח ןוא םירבח 500 ןבָאה ןעמונעג

209 



 -םיוא עיינ יד ןגעוו טדערעג טָאה'מ ןוא טייקיטעט ןייז ןופ טכירַאב ַא ןבעגעג
 םעיינ ןטיױל 1915 רַאונַאי 22 םעד) רַאונַאי 9 ןופ גָאטרָאי ןט10 םוצ ,ןבַאג
 -ײטַאב רעד טימ גנולמַאזרַאפ עטייווצ ַא טנדרָאעגנײא דנוב רעד טָאה (ליטס

 ,רַאונַאי 9 ןגעװ יא טדערעג טָאה'מ .ןעיורפ ןוא רענעמ 1,500 ןופ גנוקיל
 .עגַאל רעיינ רעד ןגעוו יא ,עיצולָאװער רעדנעלסור רעד ןופ ביױהנָא םעד
 "עג טָאה דנוב רעד סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןענייז 1915 ץרעמ בױהנָא

 ןענייז רענדער עשידנוב .סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא טנזיוט 2 ןעמוקעג ,ןפור
 טַאר רעשיאייטרַאּפ-ןשיװצ רעד סָאװ ,ןעגניטימ יד ףיוא ןטערטעגסױרַא ךיוא
 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי ןוא עשילוּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ סָאד רעדָא

 טָאה 1915 רַאורבעפ ןוא רַאונַאי םישדח יד ןיא ,טנדרָאעגניײא ןבָאה ןענייא
 טָאה'מ .ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג יירד טנדרָאעגנייא ָארויב-לַארטנעצ סָאד
 -- ןטנעמעלע עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ,שידיי ןוא שיליוּפ ןיא סעדער ןטלַאהעג

 -עברַא רעלַאנָאיצַאנ) סעצווָא.ר .ז .נ ןוא (ןטַארקָאמעד עכעלטסירק) סעקעדַאכ
 רעבָא ,שידיי טדערעג טָאהמ תעב טרפב ,טלמוטעג ןבָאה -- (דנַאברַאפ-רעט
 רעד קנַאדַא ןבעגעגנייא טשינ ייז ךיז טָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד ןסיײרּפָארַא
 -מיטשעג-שיטסילַאיצָאס יד ןופ גנוטלַאה רענעסָאלשטנַא ןוא רעטרינילּפיצסיד
 טנזױט 2 ךרעב ןעמוקעג ןענייז גניטימ ןטשרע ןפיוא ,(??רעטעברַא עט
 ,טנזיוט 8 --- ןטירד ןפיוא ,טנזיוט 4 --- ןטייווצ ןפיוא ,רעטעברַא

 רעשזדָאל רעד גנוטייצ עקיטייז 8 ןַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה דנוב רעד
 ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער יד ,(ןרַאלּפמעזקע 2,500 טקורדעג) רעטײברַא
 ןענייז ריא וצ .יקסנַאנזָאּפ בייל םייח ןוא ןייטשנעטכיל לארשי ,זוגָא סקַאמ
 םהרבא -- טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעייטשרָאפ ייווצ טריגעלעד ןעוועג ךיוא
 רעד זַא ,טמיטשַאב ןעװעג זיא הליחתכל ,ןַאמצרַאװש דוד ןוא שיומש
 ןעניישרעד לָאז יז ןוא עמיטש רעטײברַא ןייז לָאז גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ

 ןבעג טעװ רע זַא ,יאנת ַא טלעטשעג רעבָא טָאה טמַא-רוזנעצ רעד ,לַאגעל
 -גײרַא לקיטרַא ןשיטילָאּפ ןיא טעוו'מ ןעוו ,לַאפ ןיא רָאנ שינעביולרעד ַא
 -געמ יד רימ ןבָאה רעטילימ ןשטייד ןופ גיז םעד קנַאדַא; :ץַאז םעד ןלעטש
 ןיא גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי ַא לַאגעל ןבעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ טייקכעל
 רעטנוא רעמונ םעד ןוא ןפרָאװעגּפָא יאנת םעד טָאה עיצקַאדער יד .?שזדָאל
 ,וָאקירטעיּפ ןיא לַאגעלמוא טקורדעג ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא

 -רַא רעשזדָאל רעד ןופ ףמַאק ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא טָאה דנוב רעד
 רעיינ רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןיא העּפשה רעקירעהעג ַא רַאפ טפַאשרעטעב
 רַאפ ןוא טעברַא-ףליה ןוא ןזעוו-טכירעג ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשיטָאטש

 רעד .תודוסי עשיטַארקָאמעד ףיוא סעיצוטיטסניא עכעלטנפע יד ןעיוברעביא
 ןעמעננײרַא לָאז'מ זַא ,טרעדָאפעג טָאה טַאר-רעטעברַא רעשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ
 סָאװ ,טעטימָאק רעד רעבָא ,טעטימָאק-רעגריב ןיא רעטערטרַאפ-רעטעברַא
 ףוס ,ןפרָאװעגּפָא גנורעדָאפ יד טָאה ,ןטנַאקירבַאפ ןופ רקיעב ןענַאטשַאב זיא
 ייז ,ןכיק-רעטעברַא עטעדנירגעג 10 ןעוועג ןיוש טָאטש ןיא ןענייז 4
 ןבעגעג ןעמ טָאה לייט ַא .ךעלגעט ןגָאטימ טנזיוט 7 זיב ןבעגסױרַא ןגעלפ

 ןענייז ייז .סעקיּפָאק 23 ןופ זיירּפ ןקיליב ןרַאפ --- לייט ןטייווצ ַא ,טסיזמוא
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 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעוועג
 רַאפ סעלַאה-ײט 6 טָאטש ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז םעד ץוחַא .ןענייארַאפ
 ,רעטעברַא עשילוּפ ןוא עשידיי

 -טימ 1,000 רעביא טַאהעג טָאה סָאװ ,עפרַאה טפַאשלעזעג עשידנוב יד
 ףיוא טָאה דנוב רעד .טייקיטעט-רוטלוק עטיירב ַא טריפעג טָאה ,רעדילג
 -טנפע יד ןיא ךַארּפש עשידיי יד ןענעקרענָא רַאפ עיצקַא עסיורג ַא טריפעג
 ,ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ ןלוש ןפַאש רַאפ ןוא סעיצוטיטסניא עכעל
 רעשידיי רעד טימ לוש ַא רַאפ יא ףמַאק ןשיגרענע ןַא טריפעג טָאה דנוב רעד
 רַאפ ,ןדיי יד ןשיווצ טייקיטעט-גנודליב רעטיירב ַא רַאפ יא ,ךַארּפש-ןרעל
 רעשידיי רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג 1916 ץרעמ ןיא זיא קעווצ םעד
 רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא רעציזרָאפ ןייז .ןייארַאפ-גנודליב-סקלָאפ ןוא -לוש
 לארשי רעוט רעשידנוב רעד ,עמוטש-ביוט עשידיי יד רַאפ לוש רעד ןופ
 -ילעוּפ ,ןטסידנוב ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוטלַאװרַאפ עטשרע יד ,ןייטשנעטכיל
 -ַאב גנוטלַאװרַאפ יד זיא 1918 רַאונַאי ןופ .עשיאײטרַאּפמוא ןוא ןטסינויצ
 -טלעוו עקיצנייא יד טַאהעג טָאה ןייארַאפ רעד .ןטסידנוב ןופ זיולב ןענַאטש
 -:וב יד טָאה 1915 ןיא ,ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ שזדָאל ןיא לוש עכעל
 עיציטעּפ ַא ףיוא ןטפירשרעטנוא טנזױט 30 טלמַאזעג עיצַאזינַאגרָא עשיד
 תוכייש ןיא .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןענעפע ןגעוו טכַאמ רעשטייד רעד וצ
 יבגל סעיסערּפער ןבױהעגנָא טכַאמ עשטייד יד טָאה עיצקַא-עיציטעּפ רעד טימ
 ,רעוט עשידנוב

 טַאר-רעטעברַא רעשיאײטרַאּפ-ןשיװצ רעד טָאה 1915 רָאי ןופ ךשמ ןיא
 ַא ןיא טלייצרעד טרעװ םעד ןגעו .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא שיטקַאפ |

 םוצ (1915 רעבמעטּפעס 28 עטַאד) ןַאמצרַאװש דוד רעוט ןשידנוב ןופ ווירב
 ידע .תועד-יקולח ןענַאטשטנַא ןעניי'ס :דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא
 -ױּפ יד) ייז ןבָאה סעיצַאקילבוּפ יד ןיא ,עגַארפ עשידייי יד ןעוועג זיא הביס
 טשינ ַא ןיא ןלעטשרָאפ רעדָא ןדיימסיוא עגַארפ יד טלָאװעג (םירבח עשיל
 .םינינע עלַאנומָאק ןגעוו עיצַאקילבוּפ ַא ייב ןעוועג זיא ױזַא ,ןייש ןקיטכיר
 זיא עיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ןוא ןקידנעטשרַאפ טנעקעג טשינ ָאד ךיז טָאה'מ
 ,עטוג-קיצנייא סָאד, ..."עיצַאקילבוּפ רערעדנוזַאב ריא טימ ןטערטעגסױרַא
 טָאה ,גנוקינייארַאפ ענײמעגלַא יד -- ןעוװעג םרוג טָאה המחלמ יד סָאװ
 -:ַאנַאפ טשינ ךָאנ לעיציּפָא זיא טַאר-ײטרַאּפ רעד ביוא ,טרעהעגפיוא טציא
 ,=?"שלענימָאנ ַא זיולב ץנעטסיזקע ןייז רעבָא זיא ,טזָאלעגרעד

 -רַאפ-ליטסקעט ןטשימעג ןיא זַא ,ווירב ןבלעז ןיא טגָאזעג טרעוו רעטייוו
 עשידיי ַא ןפַאש ןופ גנורעדָאפ יד ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןייא
 ןפַאש ןפרַאד ייז זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ןטסידנוב יד .עיצקעס
 ,רעטעברַא-ליטסקעט עשידיי ןופ ןייארַאפ ַא

 -ןשיוצ םעד טכַאמעג טשינוצ ןבָאה תועד"יקולח ןוא ןעגנובייר יד
 -רַא עשיליוּפ יד ןשיוװצ העּפשה עטסערג יד .טַאר-רעטעברַא ןשיאיײטרַאּפ
 ךיז ןבָאה ןעייר עריא ןיא .עציוועל .ס.ּפ.פ יד טַאהעג טָאה שזדָאל ןופ רעטעב
 ןַא ןגעו עיצקַארפ .ס.פ.פ רעד ןופ גנוזָאל רעד וצ ןעגנוגיינ יד טקרַאטשעג
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 ןיא .גנוקריוו עניילק ַא טַאהעג טָאה .ל.פ.ק.ד.ס יד ,ןליוּפ קיגנעהּפָאמוא
 "גוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ 5 ןענייז 1916 רַאורבעפ
 -נעצ םענײמעגלַא ןופ ןטערטעגסױרַא ,עציוועל .ס.פ.פ ןופ העּפשה רעד רעט
 ןוא דנוב ןופ ןענייארַאפ יד זיולב ןבילברַאפ ןענייז'ס ואוו ,ָארויב-לַארט
 -רַאפ .פָארּפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1915 רעבמעווָאנ 123 םעד ..ל.פ.ק.ד.ס
 רעטשרע רעד ןיא דלַאב טָאה סָאװ ,רעטעברַא-ליטסקעט עשידיי ןופ ןייא
 טזומעג סע ןבָאה רעטעברױַא עשידיי יד ,רעדילגטימ 1,100 טלייצעג טייצ
 םענײמעגלַא ןיא עימָאנָאטױא ןופ ןעגנורעדָאפ עלַאמינימ ערעייז לייוו ,ןוט
 זַא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןוא ןקידירפַאב טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןייארַאפ
 -עגסיורַא ךיוא ָארויב-לַארטנעצ ןופ ןענייז רעטעּפש .טהלוועַאב ללכב ןרעוו ייז

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עשיליוּפ ןופ ןענייארַאפ עניילק 2 יד ןטערט

 -עג ךיז ןבָאה ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא .ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ גנוריפ רעד רעטנוא
 עלענָאיסעּפָארּפ עצנַאג יד ןקינייארַאפ קירוצ ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ
 עקיצנייא יד .ןעמוקעג טינ ןעמ זיא םכסה ןייק וצ רעבָא ,גנוגעװַאב-ןסַאלק
 ןיא ןעװעג זיא טעברַאנעמַאזצ ןוא גנוקידנעטשרַאפ רעסיוועג ַא ןופ םרָאפ
 עשיטסילַאיצָאס ייווצ יד ואוו ,טַאר-טָאטש ןופ ןדָאב ןפיוא 1918-1917 ןרָאי יד
 ,ס.9.פ ןופ קאלארג יצַאנגיא ןוא דנוב ןופ ןייטשנעטכיל לארשי -- רענעמטַאר

 ןעגנוטערטסױרַא עמַאזניימעג טַאהעג ןבָאה עציוועל

 א
 לק 8

 טסוגױא ןיא תולייח עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא עשרַאװ
 -טּפיוה רעד ןרָאװעג ךעלריטַאנ יז זיא ,דנַאל ןופ טָאטש-טּפיױה יד וו ,5
 רעשידנוב רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןופ רטנעצ
 עסשידנוב יד ןופ טעטימָאק ןופ טרָא-ץיז סָאד ןעוועג זיא טרָאד .גנוגעוװַאב
 -סנעבעל יד ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד סױרַא זיא טרָאד ; ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ןקיטלָאמעד ןופ ןגַארפ עקיטכיוו עלַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז'ס ואוו ,ןעגַארפ
 רעד רַאפ ןוויטקעריד ןוא סרעפטנע יד ןרָאװעג טרילומרָאפ ןענייז'ס ןוא ןבעל

 -רָא ןוא ןרָאטקעל יד ןעמוקעג ךיוא ןענייז עשרַאװ ןופ .,גנוגעווַאב רעצנַאג
 ,ץניוװָארּפ רעד ןופ טעטש יד ןיא ןרָאטַאזינַאג

 ,עשרַאװ טָאה ,דנַאל ןצנַאג ןרַאמ רטנעצ רעקידנריפ ַא יו לָאר רעד ץוחַא
 עשידנוב עקיטרָא עקרַאטש ַא טגָאמרַאפ ,בושי רעשידיי רעטסערג רעד יו
 .גנוגעװַאב

 -רָא עלענָאיסעּפָארּפ 12 עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז עשרַאװ ןיא

 יד ןופ ָארויב לַארטנעצ ןיא טקינײארַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאג
 -נוב ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז ןוא ןענייארַאפ-עשזנַארב עלענָאיסעּפָארּפ
 ,רעדעל ןופ ןגייווצ-עירטסודניא יד ןיא רעטעברַא ןופ ןענייארַאפ יד :ןטסיד
 -קַאבַאט ,ריּפַאּפ ,יוב ,יירעקורד ,גנורענרעד ,לַאטעמ ,ליטסקעט ,גנודײלקַאב

 ןיא ,עירעטנַאלַאג-ץלָאה ,ײרעטנַאלַאג-רעדעל ,עדָאמ ,רעקעב ,ןעגנוטעברַאסיוא

 9 ךרעב ןעוועג 1916 בױהנָא ןיא ןענייז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ 13 יד
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 -עטעברַא-ןעיורפ ןעוועג טנזיוט 2 רעביא ןענייז ייז ןופ ,רעדילגטימ טנזיוט

 סעירטסודניא ןופ דוסי ןפיוא טיובעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ יד .סניר
 ערעדנוזַאב ןופ דוסי םוצ ךּפיהל (ןענייארַאפ-עשזנַארב ןפורעג ךיז ןבָאה ייז)
 ןכַאפ ענעדישרַאפ קיצכעז ןוא שכעלטע ןעמונעגמורַא ןבָאה ,ןכַאפ

 -עפָארּפ עמַאזניימעג ןייק ןפַאשעג טשינ עשרַאו ןיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ
 ייס ,ןדיי ייב ייס ?רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ ןופ ןענייארַאפ עלענָאיס
 עדעי .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עכעלטע וצ טקריװעג ןבָאה ןקַאילָאּפ ייב

 עסיוועג ףיוא העּפשה ַא טַאהעג טָאה ,רעקינייוו רֶעֹו ןוא רעמ רעוו ,ייז ןופ
 עלענָאיסעּפָארּפ ןפַאשעג טָאה ײטרַאּפ עדעי .,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןטכיש
 -יישרעד עטנוזעג-טשינ ַא ןעוועג זיא סָאד ,זיירק-גנוקריוו ריא ןיא ןענייארַאפ
 יד זַא ,טנעקרענָא ןבָאה עלַא סָאװ ,ּפיצנירּפ םעד וצ הריתס ןיא ןוא גנונ

 רעטעברַא ןרעהעג ןפרַאד ייז וצ ןוא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןייז ןפרַאד ןענייארַאפ
 -ָאנגיא רעבָא טָאה קיטקַארּפ יד .,ןעײטרַאּפ ןוא גנוטכיר ןופ דישרעטנוא ןָא
 ,ּפיצנירּפ םעד טריר

 ענעפַאשעג יד ןקינייארַאפ וצ טימַאב ךיז ןעמ טָאה בייהנָא ןופ דלַאב
 יד ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה טערקנָאק ,ןענייארַאפ עשיליוּפ ןוא עשידיי
 יד ןוא דנוב ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענייארַאפ
 יד) עציוועל .ם.פ.פ ןופ ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןענייארַאפ
 סָאװ ,עיצקַארפ .סן9.9 יד ןוא ךַאװש ןעוועג עשרַאװ ןיא זיא עציוועל .5
 גנולעטשנייא רענײמעגלַא ריא ייב זיא ,רעקרַאטש ןעוועג עשרַאװ ןיא זיא
 רֶעבָא טָאה .ל.פ:ק.ד.ס יד .(גנוקינייארַאפ ןגעװ קנַאדעג ןופ טייוו ןעוועג
 לפיוו ףיוא ,גנוקינייארַאפ רעד וצ סערעטניא ןַא ליפ ױזַא ףיוא ןזיװעגסױרַא
 -רַאפ רעד ןיא ןרינימָאד וצ ןבעגנייא ריא ךיז טעוו'ס זַא ,טנכערעג טָאה יז
 יד ןופ ןענייארַאפ יד ןרידיווקיל וצ טליצעג טָאה יז .גנוגעװַאב רעטקינייא
 -לַאנָאיצַאנ ערעייז ןענעקרענָא טשינ קיטייצכיילג ןוא רעטעברַא עשידיי
 יד ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןוא טכער עלערוטלוק

 רעַּבָא ןקינייארַאפ ךיז טלָאװעג ןבָאה ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי
 ,ןרעוו ןעגנולשרַאפ טשינ

 טַאר-לַארטנעצ ןשיטָאטש ַא ןפַאש ןגעוו לכ-םדוק ךיז טָאה טלדנַאהעג

 -טוטַאטס ייווצ ןעוװעג ןענייז'ס .ןענײארַאפ-ןסַאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 טקעיָארּפ ןשידנוב ןיא ..ל.פ.ק.ד.ס ןופ רענייא ןוא דנוב ןופ רענייא : ןטקעיָארּפ
 : ןרָאװעג טגָאזעג ןרעדנַא ןשיוװצ זיא

 ןעגנוכַאמטנַאקַאב ,ןטכירַאב ,ןרַאלוקריצ ,ןפורפיוא יוװ ,ןעגנודלעמ עלַא;

 יד .,ךַארּפש רעשידיי ןוא רעשיליױוּפ רעד ןיא ןבעגסױרַא ןעמ זומ ,לג ,ד .א

 ןרעו טריפעג ףרַאד ןענייארַאפ יד טימ וויטוקעזקע ןופ ץנעדנָאּפסערָאק

 רעדָא םעד ןופ גנורעדָאפ רעד טיול ,ךַארּפש רעשידיי רעדָא רעשיליוּפ ןיא

 עגַארפ-ךַארּפש יד זיא .ל.פ.ק.ד.ס ןופ טקעיָארּפ-טוטַאטס ןיא .,?ןייארַאפ םענעי
 יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא .ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ ללכב
 -ַאב זיא ,גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו טלדנַאהרעטנוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר
 -רַאפ עלַא וצ ןקישוצרעדנַאנַאפ .ןטקעיָארּפ-טוטַאטס עדייב ןרָאװעג ןסָאלש
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 ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורפיונוצ רעטעּפש ןוא ןענייארַאפ יד ןופ ןעגנוטלַאוװ

 -עפנָאק רעד ףיוא ןוא -- ןדעי ןופ ייווצ וצ ןענייארַאפ עלַא ןופ רעייטשרָאפ
 ןופ ןכלעוו ןסילשַאב קיטליגדנע ןענייארַאפ יד ןופ ןטַאגעלעד יד ןלָאז ץנער

 טשינ טָאה טקעיָארּפ ריא זַא ,קידנעעז ,ןריטּפעצקַא וצ ןטקעיארּפ ייווצ יד

 -נָאק יד ןסירעגפיוא ,ל.פיק.ד.ס יד טָאה .ןרעו וצ ןעמונעגנָא ןסנַאש ןייק
 :חנ דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו .ץנערעפ

 טָאה סָאװ ,גנוטכיר ַאזַא טימ ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה ןרעיודַאב םוצ;
 עכלעוו ,ןליצ עלעיצעּפס ,ערעדנַא רָאג טלעטשעג גנוקינייארַאפ רעד ייב ךיז

 םוש ןייק רעכלעזַא סלַא גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טימ טשינ ןבָאה

 -גשרעה ַא גנוטכיר רעייז רַאפ ןרעכיזרַאפ וצ ןעגנַאגעג זיא ייז .תוכייש
 -עגוצ יד ןטכַארטַאב וצ טזָאלרעד טשינ וליפא ןבָאה ייז ןוא לָאר רעקיד
 ןענייז ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןעוו; ,,,?ןטוטַאטס עטלעטש
 -ייב טקידייטרַאפ ןבָאה ןטנערעפער ייווצ יו םעד ךָאנ ןוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 ןכלעוו ןעמיטשוצּפָא גַאלשרָאפ ַא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא ,ןטקעיָארּפ עד
 -לעוו ןגעוו ,גנוטכיר רעד ןופ רעייטשרָאפ יד .עזַאב סלַא ןָא טמענ ןעמ ייז ןופ

 -ָארּפ ןוא ןעלמוט ןבױהעגנָא לָאמַאטימ ןבָאה ,טדערעג ןביוא ןבָאה רימ רעכ
 טשינ טכער ןייק רָאג טָאה גנולמַאזרַאפ יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז ,ןריטסעט
 םגה ,רערַאבמעננָא ןוא רעקיסעמקעווצ זיא טקעיָארּפ רעסָאװ ןסילשַאב וצ
 רעקידרעירפ רעד ףיוא ןסָאלשַאב ןעוועג זיא'ס יװ ,גנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד

 ,קעווצ םעד בילוצ עקַאט ךעלסילשסיוא ןרָאװעג ןפורעגנעמַאזוצ זיא ,גנוטַארַאב
 ,6:"ןסירעגּפָארַא גנולמַאזרַאפ יד טושּפ ןבָאה ייז

 ןבָאה רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןופ טייחרעמ עטסערג-טייוו יד
 טריטסיזקע ךיוא ןבָאה'ס ,ןעניײארַאפ-עשזנַארב עטנָאמרעד 12 יד וצ טרעהעג
 ןבָאה םעד ץוחַא ..ס.ס ןוא ןויצ-ילעוּפ יד ייב ןענייארַאפ-ךַאפ עניילק עכעלטע
 .עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלדנַאה ןופ ןענייארַאפ עכעלטע טריטסיזקע ךָאנ

 ןיא .ןייארַאפ-ימָאק רענעפורעג-ױזַא רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רעטסטלע רעד
 רעבָא ,עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלדנַאה רעטנזיוט ךס ַא ןעוועג ןענייז עשרַאװ
 טלָאװעג טשינ עטלעטשעגנָא עסַאמ עסיורג יד ןבָאה ןייארַאפ ןופ רעריפ יד

 יד ,ןרָאטַאלימיסַא ענעכָארּפשעגסױא ןעװעג ןענייז רעריפ יד .ןזָאלנײרַא
 -ַאב טשינ ןענייז ןייארַאפ ןופ רעבעג-ןָאט יד ,ךעלמיטסקלָאפ-שידיי --- ןסַאמ
 .ס.פ.פ ןופ ,.ל.פ.ק.ד.ס ןופ רעוט :טנעמעלע ןכעלטייהנייא ןייק ןופ ןענַאטש

 -עלַאב ןרָאװעג ןילַא ןענייז סָאװ ,עטלעטשעגנָא ענעזעוועג ךיוא יו ,עציוועל
 -טנַא ןוא האנש רעייז ןיא טקיניײאעג ןעוועג רעבָא ןענייז עלַא ייז ,םיטַאב
 ןושל סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ טפַאשרענגעק רענעסָאלש
 טָאה'מ סָאװ ןוא עטלעטשעגנָא עשידיי יד ןופ טייהרעמ רעטסערג-טייוו רעד ןופ
 םייב תחא"די טכַאמעג ןבָאה עלַא ייז ,ןייארַאפ ןיא ןרירעלָאט טלָאװעג טשינ
 ,עטלעטשעגנָא עשידיי רעטנזיוט יד ןזָאלוצנײרַא טשינ טנַאװ ַא ןלעטשפיוא
 -ידַאר עקרַאטש רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןטסילַאיצָאס עטרילימיסַא יד םגה
 -עג טשינ ייז םזילַאקידַאר רעטביולגעגנייא רעייז טָאה ,עירָאעט ןיא ןלַאק

 -עלָארּפ-סלדנַאה ןכעלקריוו ןגעק םיטַאבעלַאב טימ ןעמַאזוצ ןייג וצ טרעטש
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 ןבָאה ןטסינויצ-ילעוּפ ןוא ןטסידנוב סעּפורג יד ןופ סעיציזָאּפָא יד ,טַאירַאט

 רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא ןענייז םעד תמחמ .ןרעדנע טנעקעג טשינ בצמ םעד
 זיולב :ןענייארַאפ עטַארַאּפעס עכעלטע ןענַאטשטנַא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -עג ךיג זיא עשזנַארב-רוטקַאפונַאמ רעד ןיא עטלעטשעגנָא ןופ ןייארַאפ רעד
 יוקִא רעשטייד רעד תעב .עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ןוא עכיײרלָאצ ַא ןרָאװ
 -עגנָא ןופ ןענייארַאפ עניילק עכעלטע ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז עיצַאּפ

 ,ןגייווצ-סלדנַאה ענעדישרַאפ ןיא עטלעטש
 ,טייקוויסנעטניא ןוא טעּפמיא טימ לופ ןעוועג זיא גנוגעװַאב עשידנוב יד

 רעשטייד רעד ןופ ןטייצ עטשרע יד ןיא ןעמונרַאפ ךיז יז טָאה סָאװ טימ
 רע .ןריפ טנעקעג טשינ טייקיטעט ןייק דנוב רעד טָאה ןפָא ?עיצַאּפוקָא

 ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ענעפָא יד ךרוד ןוטעג סָאד טָאה

 ,טריפעגנָא ןבָאה ןטסידנוב עכלעוו טימ ןוא
 ץוחַא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעוועג ןענייז טרָא ןטשרע ןפיוא

 -רַאפ ןיא טרישזַאגנַא ןעוועג ייז ןענייז ,טעברַא רעלענָאיסעּפָארּפ רעכעלטנגייא

 -ָאמרעד ָאד רימ ןלעװ ייז ןופ עכעלטע .סעינַאּפמַאק ןוא סעיצקַא ענעדיש

 "-הריד ןייק טשינ ןלָאצ סָאװ ,עזָאלטעברַא תוריד ןופ ןפרַאװסױרַא טשינ : ןענ

 ;ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש ןענעפע ;טלעג
 -עברַא יירד ןײרַא ןענייז'ס רעכלעוו ןיא ,עיצקעּפסניא-טעברַא רעד וצ ןלַאװ
 ןופ גנורעדָאפ ;(רעיימ דוד רעטעברַא עשידיי יד ןופ) רעייטשרָאפ-רעט

 יד ןרידיסבוס וצ (הליהק) ענימג רעשידיי רעד ןופ ןוא טעטימָאק-רעגריב
 ;ןטכירעג יד ןיא רעציזייב סלַא רעטעברַא ןעמעננײרַא ןגעוו ; ןכיק-רעטעברַא
 -סקלָאפ יד ךייש סָאװ .,םינינע עלעוטקַא ערעדנַא ייר ַא ןוא טעברַא-רוטלוק

 עשירָאטַאגילבָא ,עכעלטלעוו ןייז ןלָאז ייז זַא ,טרעדָאפעג ךָאנ ןעמ טָאה ןלוש

 ןרעװ ןבעגעגרעביא ןלָאז ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ םינינע עלַא ;עטסיזמוא ןוא
 רעצנַאג רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןײטשַאב לָאז סָאװ ,טַאר-לוש ןלעיצעּפס ַא

 ןקעד ןעמ לָאז ןלוש יד ןטלַאהסיוא ןופ ןטסָאק יד ;גנורעקלעפַאב רעשידיי
 -עג ןעמ טָאה ןטפירשרעטנוא טנזױט 35 .ןדנָאפ עשיטָאטש עניײמעגלַא ןופ
 "ןרעל סלַא שידיי טימ ןלוש עכעלטלעוו ןענעפע וצ עיציטעּפ ַא ףיוא טלמַאז

 ,ךַארּפש
 סָאװ ,גנוזייּפשַאב ןוא ףליה ןופ עיצקַא עטיירב ַא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס

 -ַאפ ערעייז ןוא עזָאלטעברַא ליפ רַאפ ןעוועג רעגנוה ןקידנשרעה םעד ייב זיא

 זיב טייצ-המחלמ רעד ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא .גנוטער ַא שממ סעילימ
 ,ךיק ןייא עשרַאװ ןיא ןטלַאהעגפיוא דנוב רעד טָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד
 ןוא עטסיזמוא טייהרעמ יד ,ךעלגעט ןגָאטימ 600 ןבעגעגסױרַא טָאה'מ ואוו
 עשירַאצ יד טָאה עיצוטיטסניא ַאזַא וליפא ,ןזײרּפ עקיליב וצ טיורב טפיוקרַאפ
 ןריפכרוד ןוא ןלַאפרעביא ןכַאמ טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ןוא טפדורעג טכַאמ
 טרעטיירבעגסיוא טייקיטעט יד זיא ןשטייד יד ןופ ןעמוקניײרַא ןכָאנ ,ןטסערַא
 רעדָא טסיזמוא ןגָאטימ 2,400 ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה ןכיק 4 ןיא .ןרָאװעג
 ןעוועג ןעניײארַאפ .פָארּפ יד ייב ןענייז םעד ץוחַא .טלָאצעג םעניילק ַא רַאפ
 "עג ןוא רעבלעוועג עוויטַארעּפָאָאק טנפעעג ךיוא טָאה'מ .סעלַאה-ייט 1
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 טרעװשַאב קרַאטש ןעוועג זיא טייקיטעט יד .יירעקעב עוויטַארעּפָאָאק ַא ןפַאש
 ןופ ,טעטימָאק-רעגריב ןופ סענַאקיש יד בילוצ ןוא ןדנָאפ ןיא קחוד בילוצ
 -ריב רעד ,ןטקודָארּפ ןעמוקַאב סָאד קיגנעהּפָא ךס ַא ןעוועג זיא'ס ןעמעוו
 -סױרַא סָאד ןלעטשּפָא טעװ רע זַא ,טרעלקרעד וליפַא טָאה טעטימָאק-רעג
 עיסימָאק-טפַאשטריװ רעד ןופ גנוריפכוב יד לייוו ,ןטקודָארּפ-זייּפש יד ןבעג
 ...ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טריפעג טרעוו

 סָאװ ,גנודליב וצ גנַארד ןקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 ייז סָאװ ןוא אצמינב ןעוועג טשינ רדח ןיֹא ןרָאי-רעדניק ערעייז תעב זיא
 זיא ריא וצ טירטניײרַא רעד לייוו ,ןעמוקַאב טנעקעג טשינ לוש ַא ןיא ןבָאה
 -גנודליב םעד ןופ םומינימ ַא שטָאכ ןקידירפַאב וצ ידכ .טכַאמרַאפ ןעוועג
 ,סעיצקעל עשיטַאמעטסיס ןוא ןסרוק טנדרָאעגנייא דנוב רעד טָאה ,טשרוד
 .םזיטעבַאפלַאנַא םעד ןפמעקַאב וצ טפַאשלעזעג רעד ךרוד סע רע טָאה ןוטעג
 -עּפס עקיסַאלק-טשרע ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןענייז רערעל ןוא ןרָאטקעל סלַא
 ןבָאה רעטעברַא ואוו ,ןסרוק עװָאכַאפ טנדרָאעגנייא ךיוא טָאה'מ ,ןטסילַאיצ
 -יזָאלטעברַא יד טָאה ליפ ייב .ןשינעטנעק-טעברַא ערעייז ןצנַאגרעד טנעקעג
 יד טצונעגסיוא טשינ ןבָאה ייז ןוא עיטַאּפַא ןַא ןעוועג םרוג רעגנוה ןוא טייק
 -עג גנַאל ןרָאי ןבָאה ייז רעכלעוו וצ ,גנודליב ןופ טייקכעלגעמ ענעפַאשַאב
 ,טבערטש

 טָאה ןעניײארַאפ-עשזנַארב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ סָאד
 ןנעלפ סע עכלעוו וצ ,ןעגניטימ-ןסַאמ עסיורג לָאצ ַא טנדרָאעגניײא 1916 ןיא
 -מוא , ףיוא ןעגניטימ ןעוועג סע ןענייז לעמרָאפ .ןשטנעמ טנזיוט 372 ןעמוק
 ,לג ,ד .א ענַארפ-ןעיורפ ,ענעיגיה ,טײקיזָאלטעברַא ןגעוו :סעמעט ?עקידלוש
 טכַאמ רעשטייד רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןסעזעג זיא שיט-םוידיזערּפ םייב
 -רוקיּפַא ןייק ןדייר טשינ ןוא עמעט רעד ןופ ּפָארַא טשינ לָאז'מ זַא ,טיהעג ןוא
 -ָארּפ עלעוטקַא ענעדישרַאפ ןגעוו טדערעג רענדער יד ןבָאה שיטקַאפ .תוס
 טָאה טכַאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ רעד זַא ,ןפָארטעג ךיוא טָאה'ס .ןעמעלב
 (יקסרַאמַארק אנינח) רענדער םעד טָאה'מ ןוא טזָאלעגרעדנַאנַאפ גניטימ ַאזַא
 ,ןעגניטימ עסיורג יד ףיוא ,רעגַאל-ןעגנַאפעג ַא ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא
 רע) ןַאמלוש רָאטקיװ ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ןעמוקרָאפ ךעלנייוועג ןגעלפ סָאװ
 טָאה רעטעּפש .ָארויב-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא
 -עלעקנַאי ףסוי ןעוועג זיא רַאטערקעס ,רעיימ דוד ןעמונעגרעביא טמַא םעד
 -רעטעברַא רעד ןופ רענדער עקיטכערּפ ייר ַא טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ,(שטיוו
 -עג ןרילומרָאפ ןופ טייקיאעפ ןוא ןשינעטנעק עכעלכַאז ערעייז טימ .עסַאמ
 ןוא רענדער עטנעגילעטניא-ךיוה טימ ןרירוקנָאק טנעקעג ייז ןבָאה ןעקנַאד
 רעד רָאטַארַא רעקיסַאלק-טשרע ןַא יו טקעלּפטנַא ךיז טָאה טרפב ,ןרָאטקעל
 טָאה טייקנַארק ערעווש ןייז סָאװ ,םיובנעזָאר למהרבא רעטעברַא-רעקירטש
 ,"ריביס ןיא גנוקישרַאפ עקיבייא, לייטרוא ןַא ןופ טעװעטַארעג 1915 ןיא םיא
 ,1918 ןיא טיוט ןייז ןעוועג םרוג טָאה רעבָא

 עזעיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עסיורג יד ןעוועג ךיוא זיא דנוב ןטימ ןטפָאהַאב
 עשירַאצ יד ןיא טריטסיזקע ךָאנ טָאה סָאװ ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
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 -ןוא .טייקיטעט ריא רַאפ תונברק ערעווש טימ טלָאצעג טלָאמעד ןוא ןטייצ

 -עברַא עכעלטנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא יד זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעט
 ,שיטסילַאיצָאס שיאיײטרַאּפמוא רעירפ .,ןסקַאװעגסיוא קרַאטש רעליש ןוא רעט

 ךיז ,טייקיטעט ריא ןיא עימָאנָאטײױא עלופ קידנטלַאהנייא ,טפנוקוצ יד טָאה

 ןעועג זיא יז .דנוב ןופ גנוריפנָא רעשיגָאלָאעדיא רעד רעטנוא טלעטשעג

 לופ גנולײטּפָא-ףמַאק ַא ןוא םזילַאיצָאס ןופ טלַאטשנַא-ןרעל ַא קיטייצכיילג

 -ַאזינַאגרָא-טנגוי יד זיא טייצ רעד טימ .עיגרענע רעגנוי רעקידנזיורב טימ
 טּפעשעג רדסכ טָאה גנוגעװַאב עשידנוב יד ןענַאװ ןופ לַאװק רעד ןרָאװעג עיצ
 זיולב עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס םייב .תוחוכ עשירפ

 ךיוא ךיז טָאה גנוגעווַאב-טנגוי יד ,רעדילגטימ 1,200 טלייצעג עשרַאװ ןיא
 ,ץניווָארּפ רעד ןיא טיײרּפשרַאפ

 א
 נָא א

 ,עיצַאּפוקָא רעשיכיירטסע רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןילבול ןיא
 יד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה'ס ואוו ,םייה-רעטעברַא ןַא ןפַאשעג דנוב רעד טָאה

 םייה-רעטעברַא רעד וצ .,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט
 -ַאגרָא ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד .רעדילגטימ 900 טרעהעג ןבָאה
 ,טעברַא עלערוטלוק ַא ןרָאװעג טריפעג ךיוא זיא'ס .,ןכַאפ 17 ןיא טריזינ

 ןוא קעטָאילביב ַא ,עלַאה-ייט ַא קיטעט ןעוועג זיא םייה-רעטעברַא רעד ןיא
 טנעקעג ןבָאה רעטעברַא ואוו ,ןסרוק-טנוװָא טריזינַאגרָא טָאה'מ .לַאז-ןעייל
 טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא דנוב רעד .גנודליב ערַאטנעמעלע ןעמוקַאב

 ןגעוו טקידנעטשרַאפ ךיז ןבָאה יז ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשילױּפ יד טימ
 .גנוטיידַאב רענײמעגלַא ןופ סעיצקַא

 עלענָאיסעּפָארּפ לָאצ ַא ןפַאשעג דנוב רעד טָאה קָאטסילַאיב ןיא ךיוא
 ןופ גנוריפנָא עשיטָאטש יד ןעוועג זיא סָאװ ,ָארויב-לַארטנעצ ַא ןוא ןענייארַאפ
 -סױרַא טָאה סָאװ ,ךיק ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא ןענייארַאפ יד ייב .ןענייארַאפ יד

 ,ָארויב-גנולטימרַאפ-טעברַא ןַא טנפעעג טָאה'מ .ךעלגעט ןגָאטימ 800 ןבעגעג
 עשיליוּפ ןוא עשידיי 2,000 רעביא טרירטסיגעררַאפ דלַאב ךיז ןבָאה'ס ואוו
 .טעברַא ןפַאש וצ ןעגנולעג זיא רעטעברַא לָאצ רעסיוועג ַא רַאפ .רעטעברַא

 עיצקַא ןַא טריפעג ןוא טייקיטעט-רוטלוק ַא טריפעג ךיוא טָאה דנוב רעד
 -סיוא זיא'ס .ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ לוש עכעלטלעוו ַא ןפַאש רַאפ

 יד זַא ,טריטיגַא ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ יד טימ ףמַאק ַא ןריפ וצ ןעמוקעג
 -עג ךיוא טָאה'מ .ןכַארּפש עדייב רעדָא שיאערבעה ןייז לָאז ךַארּפש-ןרעל
 ,עלַאה-ייט ןוא לַאז-ןעייל ,קעטָאילביב ַא טנפע

 -ער רעד זיא ,טנָארפ ןופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ענליוו ןיא
 -סױרַא ןוא ןרָאפנײרַא טרָאטעג טשינ טָאה'מ .רעגנערטש א רָאג ןעוועג םישז
 -ַאֹּפ עוויסנעטניא ןַא ןריפ וצ ןזיוװַאב דנוב רעד טָאה ךָאד .טָאטש ןופ ןרָאפ
 .רעגריב רעד ןעוו .טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עלענָאיסעּפַארּפ ,עשיטיל

 עשידיי ןירַא םיא ןיא ןענייז'ס ןוא ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא זיא טעטימָאק
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 ףסוי רעריפ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוועג ךיוא ייז ןשיווצ זיא ,רעייטשרָאפ
 ,רד ןעוועג ןענייז רעייטשרָאפ עשידיי ערעדנַא יד ,שטיװעלַאכימ .ב) יקציבזיא
 ,(רעיוטיל רעינישזניא ןוא יקסדָאגיװ בקעי .רד ,דַאבַאש חמצ

 ןבעגסױרַא יז ןביולרעד ןגעוו טדנעוועג ךיז ןבָאה רעוט עשידנוב עכעלטע
 זיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא זַא ,וויטָאמ ןטימ טגָאזעגּפָא ייז טָאה'מ .,גנוטייצ ַא
 ננוטייצ עכעלגעט עשידיי ַא ,ײטרַאּפ עלַאגעל ןייק ןעוועג טשינ דנוב רעד
 -רעד וצ טביולרעד ָאי ןעמ טָאה סרוק ןשטײדיָארּפ ַא טימ (סיינ עטצעל)
 רעבָא ,עלַאנָאיצַאנרעטניא ןעוועג ןענייז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד .ןענייש
 עיצקעס-רוטלוק עשידיי ערעדנוזַאב ַא טעדליבעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 -:ָאק ַא ןפַאשעג טָאה עיצקעס-רוטלוק עשידיי יד .ןענייארַאפ עניימעגלַא יד ייב
 יירד טרינָאיצקנופ ךיוא ןבָאה'ס .יירעקעב ענעגייא ןַא ןוא וויטַארעּפָאָאק-םוס
 טייקיטעט-ףליה ןוא עכעלטפַאשטריוװ עקיזָאד יד .רעטעברַא עשידיי יד רַאפ ןכיק
 ַא טשרעהעג טָאה טָאטש ןיא לייוו ,טייקיטכיוו רערעדנוזַאב ןופ ןעוועג זיא
 ןעמונעג טָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טפלעה ַא) .רעגנוה רעקרַאטש
 -טנוװָא ןַא ,םייה-רעדניק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .(ןכיק-סקלָאפ יד ןיא ןּפוז
 -ייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,ןייארַאפ-טסנוק רעטעברַא רעשידיי ַא ןוא לוש
 ןסקַאװעגסױרַא זיא'ס רעכלעוו ןופ ,עּפורג עשיטַאמַארד ַא ןוא רָאכ םענעג
 רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס .עּפורט רענליו עטמירַאב יד
 -ַאגרָא ןבָאה ןטסידנוב יד .סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ טימ טעטיזרעווינוא-סקלָאפ
 עכעלטנגוי ןופ בולק ַא טנפעעג ךיוא ןבָאה ייז .עיצקעס עשידיי יד טריזינ
 ןופ רעטלע ןיא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןעמונעגניירַא טָאה סָאװ ,רעטעברַא
 ,רָאי 17 זיב 2

 -ימָאק רענליוו רעד טריפעגנָא טָאה גנוגעווַאב רעטגייווצרַאפ רעד טימ
 "זיא ףסוי :ח"ח עקיזָאד יד ןופ ןענַאטשַאב 1917 ןיא זיא סָאװ ,דנוב ןופ טעט
 עינָאס ,ןײטשּפע הקבר ,סּפוּפ ןסינ ,טיילק המלש ,(שטיװעלַאכימ .ב) יקציב
 ,טרופקנַארפ לדיי ,שטיװָאדידי לאוש ,ןיוועל ַארעיװ ,(דנָאלב הניד) ָאריּפַאש
 טבעלעג רעטעּפש טָאה רע) ןיקּפיצ ףסוי ןוא קינוװעשזָאק עיש ,שַאיבָאט לטע

 -כוב ַא יו ,םיא ןעמ טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םייב .עװקסָאמ ןיא
 ,רטנעצ-ןַאב ַא ןופ רעכיב יד ןרילָארטנָאק טקישעג ,רעילָארטנָאק-רעטלַאה
 -ַאמ ןטימ זיא רע ןעוו .תובנג ןוא ןכיורבסימ עסַאמ ַא טקעדטנַא טָאה רע
 -סױרַא ךרוד טעגרהרעד םיא ןעמ טָאה ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגקירוצ לַאירעט
 יד תעב ,(ןרָאװעג םלענ ןענייז ןלַאירעטַאמ יד ןוא גוצ ןקידנפיול ןופ ןפרַאװ
 יד טָאה ,עטביולרעד ןוא ענעפָא ןַא ןעוועג זיא טייקיטעט עטנָאמרעד-רעירפ
 רעוט עשידנוב יד .לַאגעלמוא ןרעװ טריפעג טזומעג טייקיטעט עשיטילָאּפ
 ןבָאה ייז רעבָא ,ןריזילַאגעל וצ סָאד ךיוא וואורּפ ַא טכַאמעג וליּפַא ןבָאה
 ; טיילק המלש טלייצרעד רעטעּפש טָאה םעד ןגעוו .טַאהעג טשינ החלצה ןייק
 םעד וצ .שיטילָאּפ ךיז ןריזילַאגעל וצ וואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא'ס;
 ,בולק ןשיטילָאּפ ַא ןענעפע וצ שינעביולרעד ַא ןטעבעג 'דנוב' רעד טָאה קעווצ
 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןגרובנעדניה ייב טגערפעגנָא טָאה יײצילָאּפ יד
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 רע יו ױזַא :טרעפטנעעג רע טָאה ,טנָארפ-חרזמ ןופ רידנַאמָאק-טּפיױה
 ,דנַאלסור ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא טקוקעגכרוד טָאה

 לָאמנייק דנַאלסור ןיא זיא 'דנוב' רעד יוװ ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַאזַא יו ױזַא ןוא

 ,(:"'ןביולרעד טשינ 'דנוב' םעד רע ןעק ,ןעוועג טשינ

 ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ רעבָא טָאה גָאזּפָא סגרובנעדניה ןָאפ לַאשרַאמדלעפ

 -מוא ןבעגעגסױרַא טָאה דנוב רעד .,טייקיטעט עשיטילָאּפ עקיטיונ יד ןריפ
 טשינ רעטעברַא יד ןפורעג טָאה סָאװ ,םענייא ייז ןשיווצ ,ןפורפיוא עלַאגעל
 -עגנָא םעד טריטסערַא טָאה טכַאמ עשטייד יד .טעברַא-גנַאװצ ףיוא ןייג וצ
 -ַאבימ .ב) יקציבזיא ףסוי -- גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ רעריפ ןטסנעעז
 טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקנַארק ַא ,1917 טסברעה ןיא סָאד זיא ןעוועג ,(שטיוועל

 םישדח 8 ןוא רָאי 10 טכַאמעגכרוד טַאהעג ןיוש ןבעל ןייז ןופ רָאי 41 יד ןיא
 -ןעגנַאפעג רעדָא עמרוט ןימרעט רעיינ ַא טלָאװ ,גנוקישרַאפ ןוא הסיפת
 עקרַאטש טכַאמעג טָאה'מ .טנוזעג ןייז רַאפ ךעלרעפעג רָאג ןייז טנעקעג רעגַאל
 ןקישסױרַא טימ זיולב ןצענערגַאב ךיז לָאז'מ טלעוּפעגסיױא ןוא ןעגנואימַאב
 יב קצָאװטָא ןייק טריפעגקעװַא םיא טָאה םרַאדנַאשז ַא .ענליוו ןופ םיא
 -יטעט רעשיטילָאּפ ןייק טימ ךיז ןעמענרַאפ טשינ לעפַאב ַא טימ עשרַאװ
 טרפב ,עשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג ןיוש שטיװעלַאכימ זיא 1918 בייהנָא .טייק
 ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה רע ואוו ,ןעגַארפ-סנעבעל יד ןופ רעטעברַאטימ סלַא

 .ךָאװ עדעי ןענָאטעילעּפ ןוא
 ןופ רעייטשרָאפ יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג דנוב רעד זיא ענליוו ןיא

 ,רעטעברַא עשיסור-סייוו ןוא עשיווטיל ,עשיליוּפ יד

5 
 לא א

 טָאה'ס רעגנעל סָאװ .לטעטש ךָאנ לטעטש ,טָאטש ךָאנ טָאטש יױזַא

 רעכעלטפַאשטריװ רעד ןרָאװעג זיא רעקרַאטש ץלַא ,עיצַאּפוקָא יד טרעיודעג
 -טיוט רעייז טגיילעג ןבָאה סעימעדיּפע ןוא רעגנוה ,טײקיזָאלטעברַא .ןברוח
 רערעטיב רעייז ןיא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עכעלגעמרַאפ-טשינ יד ףיוא םתוח ןכעל

 -טנפע ףיוא ךיז ןביירשרַאפ ךרוד ןעװעטַאר טװאורּפעג ךיז ךס ַא ןבָאה עגַאל
 ןייק טעברַא ףיוא ןרָאפ וצ ןריברעוו טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדָא ןטעברַא עכעל

 ןזָאלרַאפ וצ רעטעברַא ןעגניווצ ןופ ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס ,דנַאלשטייד
 יד ,דמערפ רעד ןיא טּפעלשעגקעװַא ייז ןעמ טָאה חוכ טימ .ןעמייה ערעייז
 ,טפמעקַאב ףרַאש סע ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס

 -סױרַא טָאה ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק רעד
 יד טָאה עשרַאװ ןיא .טעברַא-גנַאװצ רעד ןגעק ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא ןבעגעג
 עשידיי ןופ גניטימ-טסעטָארּפ ןסיורג ַא ןבירטעצ 1916 לירּפַא 1 םעד טכַאמ
 ,ןטעברַא עכעלטנפע יד ןגעו רעטעברַא

 שזדָאל ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא ןיא

 טעטכינרַאפ סָאװ ,סרעקנוי עשיסיירפ יד ןופ גנוריגער יד; :רימ ןענעייל
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 -רַאפ טימ טריפ ,דנַאל ןופ ןבעל עכעלטפַאשטריװ עצנַאג סָאד קידנעטשלופ
 -רַא יד ,דנַאלשטייד ןייק גנוריברעוו-גנַאװצ ענעבױהעגנָא ןיוש יד טייקנסיב

 רעטסנָאמ ןקיטולב ןרַאפ שיילפ-סערפ יינ ןרעוו ןפרַאד ןלױּפ ןופ רעטעב

 רעד ןופ תוחוכ עלַא טּפעשעגסיױא ןיוש טָאה סָאװ ,םזילַאטיּפַאק ןשטייד ןופ
 -סַאמ רעקידתועיבצ רעד רעטנוא; ,.."דנַאל םענעגייא ןיא גנורעקלעפַאב
 ןעגניווצ זנוא טלַאװג טימ ייז ןליוו !טעברַא וצ לקע םעד ןפמעקַאב' ןופ עק

 קיליוויירפ ןבעגרעביא טשינ ךיז זנוא ןופ רענייק לָאז; ,,.?עיצַארגימע וצ

 ןטייק ןיא ,טלַאװג טימ זנוא ייז ןלָאז .רעקנעה עשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא
 ךיז לָאז זנוא ןופ רענייק .טעברַא-רעגנוה רענשזרָאטַאק רעד וצ ןריפסיורַא
 רימָאל !םירבח ,דנַאטשרעדיױװ םוצ .סָארויב-ריברעוו יד וצ ןלעטשוצ טשינ
 רעד זַא ,םיתרשמ-טַארטסיגַאמ עשיטכענק יד ןוא ןטידנַאב עשטייד יד ןזייוו
 .ןענייז סָאװ ,ןליצ וצ ןצונסיוא ןזָאל טשינ ךיז טעוו ןליוּפ ןופ סַאלק-רעטעברַא
 ַא טימ ןרעפטנע רימ ןלעוװ טלַאװג ריברעוו ןדעי ףיוא .ךעלטנייפ םיא

 -קֶא ןופ עטַאד יד טגָארט סָאװ ,ףורפיוא רעד .?דנַאטשרעדיװ ןוויטקעלָאק

 -עברַא רענָאיַאר רעשזדָאל , :ןטפירשרעטנוא יד ךיז ףיוא טָאה ,1916 רעבָאט
 רעשזדָאל ,ייטרַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליױופ רעד ןופ טעטימָאק-רעט
 -דָאל ,עטיל ןוא ןליוּפ ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לָאיצָאס רעד ןופ טעטימָאק
 ."דנוב ןופ טעטימָאק רעשז

 טלדנַאװרַאפ ןוא עקירעייז סָאד ןוטעג רעבָא ןבָאה גנַאװצ ןוא רעגנוה רעד
 עכעלטנפע יד ןגעוו .ןפַאלקש-סטעברַא עשיטקַאפ ןיא רעטנזיוט רעקילטנעצ
 ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא; :טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד ןבירשעג טָאה ןטעברַא
 -גטסרעמ ,רעטעברַא עשידיי לָאצ עסיורג ַא טקיטפעשַאב טציא ןענייז עטיל ןופ
 ,טעברַא-ןַאב ןוא -ײסָאש רעד ייב ,עשרַאװ ןופ ךיוא זייוולייט ,שזדָאל ןופ לייט
 -- סעיצוטיטסניא-רעטעברַא ןפַאש וצ ןטקנוּפ עקינייא ןיא ךיז ןעימַאב ייז
 טייקכעלגעמ יד ןבעג ייז ןלָאז עכלעוו ,,לג .ד ,א ןלַאז-ןעייל ,רעזייה:ייט ,ןכיק

 עיירפ לסיב סָאד וויטקודָארּפ ןעגנערברַאפ ןוא עגַאל רעייז ןרעגנירגרַאפ וצ
 ןטעברַא קסיװָאקלָאװ זיב קָאטסילַאיב ןופ געוװ ןפיוא, ..."ןבָאה ייז סָאװ ,טייצ
 -רַא יד ןשיווצ; .."עיניל-ןַאב רעד ןוא יײסָאש םייב רעטעברַא 4,000 רעביא
 ענעדישרַאפ ןופ שזדָאל ןופ רעטעברַא עשידיי טייחרעמ יד ןענייז רעטעב
 ןטעברַא סע .ערעדנַא ןוא רעטעברַא-ריּפַאּפ ,רעכַאמ-ןקָאז ,רעבעוו יוװ ,ןכַאפ

 ,טעברַא עבלעז יד ןעוט עכלעוו ,שזדָאל ןופ סנירעטעברַא-ןעיורפ ךס ַא ךיוא
 ןבָאה ןטסידנוב רעקסיוװָאקלָאװ יד ןופ ףליהטימ רעד טימ ."רענעמ יד סָאװ
 ,ךיק-רעטעברַא ןַא קסיװָאקלָאװ ןיא ךיז רַאפ ןפַאשעג רעטעברַא רעשזדָאל יד

 -רַאעג ןבָאה קעדָארג לטעטש ןופ תונכש ןיא ,לַאז-ןעייל ַא ןוא עלַאהיייט ַא

 ןענַאטשַאב זיא בור רעד -- ןעיײסָאש יד ףיוא רעטעברַא 800 רעביא טעב
 םייב ןעועג זיא ךעלנע .רעטעברַא עשידיי רעװעשרַאו ןוא רעשזדָאל ןופ
 ,רעטרע ערעדנַא ןוא שטיוװָאנַארַאב ,קָאטסילַאיב ,עקלָאקָאס ,עוולעז לטעטש
 יד ןיא ןפַאש ךרוד ןרעגנירגרַאפ טװאורּפעג ייז ןבָאה עגַאל ערעווש רעייז
 .(:* ןלַאז-ןעייל ןוא סעלַאה-ייט ,ןכיק ענעגייא ךעלטעטש עשינכש
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 טכַאמעגכרוד עשידיי יד ךיוא טָאה ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא עשיליוּפ יד יו

 רעקידרעירפ ריא ןיא עשידרערעטנוא ןַא ,עלַאגעלמוא ןַא ,גנולדנַאװמוא ןַא
 ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןיא ,עלַאגעל-בלַאה ַא ןרָאװעג טציא יז זיא ,עטכישעג

 טײקטכַאװשענּפָא רערָאג רעד ייב ,עיצַאּפוקָא רעשירעטילימ ןוא המחלמ ןופ
 ,ןברוח ןוא דנַאטשליטש ןכעלטפַאשטריװ םעד בילוצ סָאלק-רעטעברַא ןופ

 -גטיידַאב זיא'ס .חוכ-סנבעל ןלַאנעמָאנעפ א ןזיװעגסױרַא דנוב רעד ךָאד טָאה

 ןייז ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ,טײקוװװיטקַא ןייז ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ קיד
 ,שזיטסערּפ ןייז ןרָאװעג ןביוהעג ןוא העּפשה
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 ןעמעלבָארּפ עיינ ןוא עטלַא 3

 יד ןופ גנורעדנע יד ,עיצַאּפוקָא עשירעטילימ עדמערפ יד ,המחלמ יד

 רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ןבָאה טַאמילק ןשיטילָאּפ ןופ ןוא ןטַארַאּפַא-הכולמ

 ײנ ַא ןיא -- ןעמעלבָארּפ עטלַא ןוא ןעמעלבָארּפ עיינ ייר ַא גנונדרָא-גָאט
 ערעדנַא ןוא ןדיי יד ייב ךיוא ױזַא ,ןקַאילָאּפ יד ייב ןעוועג זיא ױזַא .טכיל

 ,(ןטיבעג"חרזמ יד ןיא) ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 -עגוצ ייז ןטנַאּפוקָא עשיכיירטסע ןוא עשטייד יד ןבָאה ןדיי ךייש סָאװ

 ןשטייד יד ןבָאה המחלמ רעד ןופ בייהנָא ןיא דלַאב ."ןקילג ענעדלָאג, טגָאז

 יד ןופ ןפרָאװעג ,ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעטרעדנוה ןיא ,רעכיירטסע ןוא
 יד ןעמענרַאפ ןכָאנ טנעו יד ףיוא טּפעלקעגסױא רעטעּפש ןוא ןענַאלּפָארע

 שיאערבעה ןוא שידיי ןיא ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא טימ טדנעוװעג ךיז ,טעטש
 ערעזנואק :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ
 טייהיירפ ,טכער-רעגריב עכיילג :טייהיירפ ןוא טכער ךייא ןעגנערב ןענָאפ
 -ָאקע ןופ ןגייוצ עלַא ןיא טרעטשעגמוא ןטעברַא וצ טייהיירפ ,ןביולג ןופ

 ךיז ריא טָאה גנַאל וצ .טסייג רעייא ןיא ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנ
 רימ ןעמוק טניירפ יוװ .ךָאי ןשיטיװָאקסָאמ םענרעזייא םעד רעטנוא טגָאלּפעג
 -עגע .."! גנוריגער רעדמערפ רעשירַאברַאב רעד ֹוצ ףוס ַא זיא'ס .ךייא וצ
 "נַא רעטרעדנוה ליפ ןוא ץעלדעש ,קָאטסילַאיב ,לעמָאה ,וועינישיק טקנעד
 טעברַא יד ןוא סעצָארּפ סילייב םעד טקנעדעג !ןעמָארגָאּפ עקיטולב ערעד

 ןופ ןגיל ןכעלקערש םעד ןטײרּפשרַאפ וצ גנוריגער רעשירַאברַאב רעד ןופ
 ,רוד רעגנוי רעייא : תוחוכ-סקלָאפ עלַא; .,"!ןדיי יד ייב ךיורבעג-טולב
 ןפלעהוצטימ ןַאמ ןייא יו ןלעטש ךיז ןזומ תורבח ערעייא ,תוליהק ערעייא
 טפירשרעטנוא יד ךיז ףיוא טַאהעג טָאה ףורפיוא רעד ."ךַאז רעקילייה רעד

 -ךיירטסע ןוא עשטייד עטעדניברַאפ יד ןופ גנוריפנָא רעטסכעה רעד ןופ
 ,ןעײמרַא עשירַאגנוא

 ןבָאה ייז ,ןײלַא טסעפינַאמ ןטימ טנגונגַאב טשינ ךיז ןבָאה ןטנַאּפוקָא יד
 -יױּפ יד ףיוא ןקריוו וצ ןדיי עשטייד יד ןופ רעייטשרָאפ ענעעזעגנָא טקישעג
 ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד טימ ןטעברַאוצטימ קיליװ ןוא לַאיָאל ןייז וצ ןדיי עשיל

 ךיוא ךיז ןבָאה ,ןלױּפ ןופ ןדיי יד ןקריװַאב ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד ןשיװצ
 -רַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ רעוט ענעעזעגנָא ןענופעג
 ,גנוריפ -גירק יד טציטשעג ןוא ןדירפ-גרוב טרימַאלקָארּפ טָאה סָאװ ,ייט
 -עג טשינ גלָאפרעד ןייק טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ייב ןבָאה עטצעל יד
 -רָאפ יד ןעוועג ןענייז הלועּפ רעקידנטיידַאב טימ ןוא ןטסוװיטקַא םוצ .טַאה
 ןשטייד ןופ ףעש רעד .ןדיי עשטייד יד ןופ לייט ןשיסקָאדָאטרָא ןופ רעייטש
 ןטַארַאב ךיז טָאה ,ףרָאדנעדול לַארענעג ,טנָארפ-חרזמ ןפיוא בַאטשילַארענעג
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 עטריּפוקָא יד ןיא טקישעג ייז ןוא ןדיי עשטייד יד ןופ רעריפ ייר ַא טימ
 יד קיטעט קרַאטש ןעוועג ןוא ןעמוקעג ןענייז עשרַאװ ןייק .סעירָאטירעט

 ,ךאבעלראק לאונמע .רד ןוא ןהכ סחנּפ ,רד רעניבַאר יד ,רעריפ עשיסקָאדָאטרָא
 -עד רעד ןופ רעריפ ַא) זאאה גיוודול .רד טַאטוּפעד-גאטסכייר רעד ךיוא יו

 יד ןעװעג ןענייז רעניבַאר ייוצ עטנָאמרעד יד .,(ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמ

 -רָא עשיטילָאּפ יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,לארזעי-תדוגא רעד ןופ רעפַאש עשיטקַאפ
 סָאװ ,ןדיי עשטייד ערעדנַא ייר ַא .ןדיי עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ עיצַאזינַאג
 -ימדַא רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז ןוא רעטילימ ןיא טנידעג ןבָאה

 -עג רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה ,טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעד ןופ עיצַארטסינ
 תבוטל ןענַאּפשנייא ייז ןוא ןדיי עשיסקָאדָאטרָא יד ןריזינַאגרָא שיטילָאּפ ןפלָאה

 עשטייד יד טָאה ןטנעגַא עשידיי עריא ךרוד .ןטנַאּפוקָא יד ןופ קיטילָאּפ רעד
 עכעלגעט ענליו ןוא עשרַאװ ,שזדָאל ןיא ןפַאשעג טכַאמ-עיצַאּפוקָא
 ,ןעגנוטייצ עשידיי

 ןָאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םייב םינינע עשידיי רַאפ טנערעפער רעד
 ןיא ןענַאטשעג זיא ,זאאה גיוודול .רד רעטנָאמרעד ןיוש רעד ,רעלעזעב
 עיּפשמ ייז טװאורּפעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנַא יד טימ טקַאטנָאק

 עלַאנָאיצַאנ יד ןשיװצ טַאהעג רע טָאה גלָאפרעד ןזייוולייט ַא זיולב .ןייז
 ןשיווצ ןעגנומיטש עשטייד-ָארּפ יד ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןשיווצ רעמ ,ןטנעמעלע
 ייב ןעגנומיטש עטרעדנעעג יד טימ לעלַארַאּפ טקרַאטשעג ךיז ןבָאה עטצעל יד

 תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ טַארָאטקעטַארּפ ןרעטנוא ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ יד

 ,גנוריגער עשיליוּפ ַא ןפַאש ןעמונעג

 וצ ןזיירק עשידיי ענעדישרַאפ ןופ ץנעדנעט יד טפמעקַאב טָאה דנוב רעד
 ,ןטנַאּפוקָא יד ןופ גייצעג םַאזכרָאהעג ַא ןיא ןלױּפ ןופ ןדיי יד ןעלדנַאװרַאפ
 ןגעק ןטירטסױרַא עשידנוב יד ןרָאװעג ןענייז רעפרַאש ץלַא רעטייוו סָאװ
 ,םישעמ עריא ןוא טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד

 תוכולמ-לַארטנעצ יד ןבָאה ,דגנכש דצ ןגעק ןקַאילָאּפ יד ןעניוועג וצ ידכ
 ןגעוו טסעפינַאמ רעלעיציפָא ןַא .הכולמ עשיליוּפ ַא ןפַאש וצ טגָאזעגוצ ייז
 רעבמעווָאנ 12 םעד .1916 רעבמעווָאנ 5 םעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא םעד

 ַא ןוא םייס ןשיליוּפ ַא ןפַאש ןגעוו טערקעד ַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ זיא

 טערקעד ןוא טסעפינַאמ םעד וצ גנולעטש ןייז טָאה דנוב רעד .טַאר-הכולמ
 ַא ןיא םעד ןגעק ןטערטסױרַא .ףורפיוא ןלַאגעלמוא ןַא ןיא טרילומרָאפ
 "נוא .רוזנעצרָאפ רעד בילוצ ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא גנוטייצ רעלַאגעל
 ייווצ/ : ףורפיוא רעד טגָאז ,תונתמ עשלַאפ ןוא תוחטבה עשירענגיל ּפָאק ןרעט
 ףיוא ןבָאה ,ןליוּפ ןטריּפוקָא ןרעביא ןשרעה סָאװ ,ןרָאטַאנרעבוג-לַארענעג
 .הכולמ עשיליוּפ עקיגנעהּפָאמוא :רעטרעוו יד ןבירשעגנָא ריּפַאּפ לקיטש ַא
 -נוא םעד רַאפ ןעגנַאלרַאפ ןוא לריּפַאּפ סָאד הנתמ ַא ןבעגעג זנוא ןבָאה ייז
 ,טולב ןוא טעברַא רעזנוא ,חוכ-רשיי ןוא יורטוצ רעז

 ןוא ןליוּפ יירפ ַא טרימַאלקָארּפ טרעו סָאלש רעװעשרַאװ ןפיוא תעב
 יד ייב םיערוכ ןלַאפ ,גנוריגער רעשטייד רעד ןופ םיתרשמ ,ןקַאילָאּפ ןעוו
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 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןפיול ,רעלעזעב ןָאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןופ סיפ

 -רַא ךָאנ געיעג ןיא טעטש עשיליופ יד ןופ ןסַאג יד ףיוא רענלעז עשטייד
 טקיש ,טנעה ערעייז ןיא ןיירַא ןלַאפ סָאװ ,יד ןוא זיײװנסַאמ יז ןּפַאכ ,רעטעב

 ,טעברַא-גנַאװצ וצ סיױרַא ןעמ
 -מוא' ןופ 'רעגריב עיירפ' יד טקנעשעג טָאה'מ סָאװ ,הנתמ עטשרע יד

 ןופ רעטיר עשידלעה יד .,רעטעברַא-ןטנַאטסערַא -- זיא יןליוּפ ןקיגנעהּפָא

 "וצ זנוא ןופ ןרעדָאפ קיטילָאּפ-גנורעגנוהסיוא ןוא ביור ןופ ,עיציזיווקניא
 טערט יז זַא ,טגָאזעגוצ זנוא טָאה טכַאמ עשטייד יד .טײקרַאבקנַאד ןוא יורט

 ןקיגנעהּפָאמוא' םעיינ ןופ ןעגנוטכירנייא עשהכולמ יד ןעיוב וצ טציא ןיוש
 ןוא םייס ןשילױּפ ַא ןפַאש ןגעוו גנונדרָארַאפ ַא ןיוש רימ ןבָאה טָא ןוא ,ןלױּפ

 ,טַאר-הכולמ ןשיליוּפ ַא

 ַא ךָאד זיא ,הכומ זנוא ןענייז ייז ןכלעוו טימ ,םייס רעד .,הּפצוח רעסָאװ

 ,סַאּפש רעשיניצ רעיינ ַא ,קזוח רעיינ

 -םיונוצ םייס ַא ,טכער לקערב ַא ןָא םייס ַא ,ןלַאװ-סקלָאפ ןָא םייס ַא
 וליפא קיאעפ טשינ ןענייז סָאװ ,ןענַאטַאלרַאש לפייה ַא ןופ טעווערטסיימעג

 וצ םייס ַא ,לַארענעג ןשטייד ןופ שינעביולרעד רעד ןָא ןכַאמ וצ טירט ַא
 םעניימעג ַאזַא טֶָא ,טירטוצ ַא ןבָאה טשינ טעוװ רעטעברַא ןייא ןייק ןכלעוו
 טימ .."הנתמ ערעייט ַא יו זנוא ןעמ טקנעש טַאקיפיסלַאפ ןשיטָאידיא ןוא
 -פיוא רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ יד ןלעוו גנוגערפיוא ןוא גנוטכַארַאפ

 ,ןטנַאּפוקָא יד ןופ הבוט, עיינ עקיזָאד יד ןעמענ

 סָאװ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ןטערטוצניײרַא טשינ טפור ףורפיוא רעד
 ,המחלמ רעד ןופ ןגלָאפ עלַאפָארטסַאטַאק יד ףיוא ןָא טזייוו ןוא ןפַאשעג טרעוו
 :ףורפיוא רעד טגָאז רעטייוו

 ,גנואיירפַאב ןייז סַאלק-רעטעברַא רעד טרַאװרעד המחלמ רעד ןופ טשינ;
 יד זיא גנוסיגרַאפ-טולב רעכעלרעדרעמ רעד ןיא טשינ ,סעּפָאקָא יד ןיא טשינ
 טריפ ףמַאק-ןסָאלק ַא ,ףמַאק ןשירַאטעלָארּפ ַא .גנואיײרפַאב ןייז ןופ גנונפָאה
 טשינ ןלָאז ייז טעטילַאנָאיצַאנ רעכלעוו וצ ,רעקירדרעטנוא עלַא ןגעק רע
 עיינ ןייק טשינ ןליוו רימ ,ײמרַא עיינ ןייק טשינ ןליוו רימ; ..."ןרעהעג
 ןָא ךיז טביוה דנַאל ןטרעטַאמעגסיוא רעזנוא ןיא ןעוו ןוא .,גנוסיגרַאפ-טולב
 רעירפ יו ,ןפור ןוא לוק רעזנוא ףיוא רימ ןביוה ,ץנַאט רעקיטולב רעיינ ַא
 ;: טציא ךיוא ױזַא

 ! המחלמ רעד טימ רעדינ ! גנוסיגרַאפ-טולב רעכעלשטנעמ רעד טימ רעדינ

 עשלַאפ ןוא תוחטבה עשירענגיל יד טימ רעדינ !םזירַאטילימ ןטימ רעדינ

 -רעטנוא יד טימ רעדינ !רעטעברַא עלַא ןופ ףמַאק רעד ןבעל לָאז ! תונתמ
 רעד ןבעל לָאז !טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןבעל לָאז !רעקירד

 ,(טסקעט ןשילוּפ ןופ טצעזעגרעביא) ?םזילַאיצָאס

 -רעטנוא יד טָאה 1916 רעבמעווָאנ ןופ עטַאד רעד טימ ףורפיוא רעד
 ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עששידנוב ןופ טעטימָאק :טפירש

 -רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד ךיוא
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 טכעלטנפערַאפ 1916 רעבמעצעד ןיא טָאה דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא דנוב

 טקַא םעד ףיוא קיטײזלַא טרעלק ףורפיוא רעד .,ןינע ןבלעז ןגעוו ףורפיוא ןַא
 -עטש עשירענגעק ןכָארּפשעגסיױא ןַא טמענרַאפ ןוא תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ
 :טרָאד ןענעייל רימ .םיא וצ גנול

 ךיז ףיוא טגָארט הכולמ רעשילױוּפ רעיינ רעד ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד;
 ןופ םתוח ַא ,גנורימַאלקָארּפ רעד ןופ עידַאטס רעד ןיא ןיוש ,ןָא ביױהנָא ןופ
 -געצ יד וצ ףסילשנָא ןזומ ךיז טעוװ ןליױּפ .לדניווש םענעּפָא ,םעניימעג ַא

 -ױּפ רעד ןופ גנופַאלקשרַאפ יד ךעלדיײמרַאפמוא זיא'ס, ..."תוכולמ-לַארט

 -ענעלק רעדָא רערעסערג ַא ןיא ,ןטכַאמ-לַארטנעצ יד ךרוד הכולמ רעשיל
 -רוארַאפ ןדישטנַא ץנַאג זיולב ןעק עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד, ,,,?סָאמ רער

 -שיטסילַאירעּפמיא ןַא ןופ וואורּפ ַא יו טסעפינַאמ-רעבמעווָאנ םעד ןלייט
 טגנערב קלָאפ ןשילוּפ םעד .עגַארפ רעשיליוּפ רעד ןופ גנוזייל רעשירעטילימ

 טשינ ךיוא ןוא גנוקינייארַאפ עלַאנָאיצַאנ ןייק רעבמעווָאנ ןופ טקַא רעד טשינ

 ,..?גנואיירפַאב עלַאנָאיצַאנ ןייק
 וטפיוא םעד ןגעק ןייז ףרַאד'מ סָאװרַאפ ןוויטָאמ ייר ַא ןעגנערב ןכָאנ

 טַאירַאטעלָארּפ רעד; זַא ,ףורפיוא רעד רעטייוו טגָאז ,תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ

 יד ,רעבמעווָאנ ןופ טקַא םעד ןסירגַאב וצ טנורג ןטסדנימ םעד טשינ טָאה
 ןעמוק טשינ ןעק יז ,אפוג םיא ךרוד רָאנ ןעמוק ןעק קלָאפ ַא ןופ גנואיירפַאב
 ןימ ַאזַא .רעיירפַאב עשיטסילַאירעּפמיא ןופ הנתמ ַא יװ ןסיורד ןופ םיא וצ
 עטגָאזעגנָא יד רעבָא ביוא ,ןטייק ערעווש ךיז טימ קידנעטש טגנערב הנתמ

 ןליוּפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ רעד טעװ ,ןרעו טכעלקריװרַאפ לָאז הכולמ עשיליוּפ
 -עד עקידרעטייו יד ןכיירגרעד רַאפ ףמַאק םענעדישטנַא ןַא ןביײהנָא ןזומ
 ,"טייקידנעטשבלעז ןוא גנוריזיטַארקָאמ

 -יױּפ -שידיי יד םורַא ךיוא ףורפיוא רעד טדער םעד טימ תוכייש ןיא
 רעמ ךָאנ ןלעװ ןעגנואיצַאב יד זַא ,ןעזעגסיורָאפ טרעוו סע .ןעגנואיצַאב עשיל

 -יא םעד ןצונסיוא טעװ עיזַאושזרוב עשיליוּפ יד לייוו ,ןרעוו טפרַאשרַאפ
 רעשידיי רעד; .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק טַארַאּפַא-הכולמ םענעג

 -ימעסיטנַא יד זַא ,ןבָאה וצ ארומ תודוסי עלַא טָאה ןליוּפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ

 ןעגנוזָאל יד ןבירשעגפיוא ןָאפ רעייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןליוּפ ןופ סעקילק עשיט
 עקיטײזלַא יד ןוא ןלוּפ ןופ ןבעל עכעלטנפע עצנַאג סָאד ןריזילַאנָאיצַאנ ןופ
 םעד ןעמענרעביא ןכָאנ דלַאב ןלעוװ ,'רַאפעג רעשידיי רעד ןופ גנופמעקַאב
 יד חוכ טימ ןסױטשוצסױרַא טַארַאּפַאהכולמ םעד ןצונסיוא רעדור-הכולמ
 יד ןקירדרעטנוא וצ ןעזנייא ןָא ןוא סעיציזַאּפ עכעלטפַאשטריװ ערעייז ןופ ןדיי
 ,ןבַאנפיוא יד ףורפיוא רעד ןָא טזיוו ףוסל .,"רוטלוק ןוא ךַארּפש עשידיי
 ןופ טצעזעגרעביא) טיבעג םעד ףיוא טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ ןעייטש סָאװ
 ,(טסקעט ןשטייד

6 

 ,לַאגעל ןוט ןוא ןדייר טזומעג ןעמ טָאה ןעגנוגנידַאב עקידנשרעה יד ןיא
 יד ,דרערעטנוא ןוא ךַאלפרעביוא רעד ףיוא -- לַאגעלמוא ןוא לַאגעל-בלַאה
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 עסערּפ עצנַאג יד יװ זיא -- ןעגַארפ-סנעבעל -- ענובירט עשידנוב עקיטכיוו

 ןכלעוו ןיא ,ןַאגרָא רעלַאגעל ַא ןעוועג זיא'ס .רוזנעצרָאפ ַא רעטנוא ןעוועג

 טרָאד טָאה'מ רעבָא ,טייקבכעלטנפע רעטיירב רעד וצ ןדייר טנעקעג טָאה'מ

 ןיילק ַא ,ןגָאז טפרַאדעג ןוא טלָאװעג טָאה'מ סָאװ ,ץלַא ןגָאז טנעקעג טשינ

 רעד ןוא טלעטשרַאפ ,םיזמר טימ ןגָאז וצ טימַאב ךיז ןעמ טָאה םעד ןופ לסיב

 .רעטרעוו ערָאלק-טשינ יד ןופ ןיימ םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רענעייל רעטינעג

 טָאה'מ .ןרָאװעג טכַאמעג טשינ רעבָאהטכַאמ יד ןענייז סעיסעצנָאק םוש ןייק

 עטלדנַאהַאב יד ןופ עכעלטע ףיוא .טגָאזרעד טשינ סעּפע ,הרירב-ןיאב ,זיולב

 ןלעטשּפָא ָאד ךיז רימ ןלעוו םינינע

 ױקַא רעד רַאפ .המחלמ רעד וצ גנולעטשנייא עלעיּפיצנירּפ יד םדוק

 לּפַאצרַאװש רעד .,ןינע רעוויטיסנעס רָאג זיב ַא ןעוועג סע זיא טכַאמ-עיצַאּפ

 ףיוא ךיז ןלעטש ןגעק ןוא המחלמ רעד ןגעק ןעוועג זיא דנוב רעד .גיוא ןופ

 ןביוהעגנָא 1916 רַאורבעפ ןיא טָאה דנוב רעד ןעוו .דצ םענעי רעדָא םעד

 ןעגנערב טרָאד טלָאװעג רע טָאה ,טַאלבנכָאװ ןייז עשרַאװ ןיא ןבעגסױרַא

 רימידַאלװ .עגַארפ רעלַאנידרַאק רעד ןיא גנולעטש ןייז קורדסיוא םוצ

 זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער) רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,םעדעמ
 לַאנָאיצַאנרעטניא רעד לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא טָאה ,(ןַאמלוש רָאטקיװ ןעוועג

 -יווקניא יד ןײגכרודַא רעירפ זומ ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה רע .המחלמ יד ןוא
 טזומעג ןבָאה רעמונ ןדעי ןופ ףוס םייב) רוזנעצרָאפ רעשטייד רעד ןופ עיציז

 ןָאפ ןבעגעג-יירפ דנוא טװאורּפעג : רעטרעוו יד תויתוא עשטייד ןיא ןייטש

 -רָאפ רעייז ןבירשעג רע טָאה רעבירעד .(ואשראוו גנוטלַאװרעּפעססערּפ רעד
 טפרַאדעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,סָאד טגנערבעגסױרַא ךָאד רעבָא ,קיטכיז

 טָאה'ס זַא ,"טרעביירטעצ; ױזַא לקיטרַא םעד טָאה רוזנעצ יד .םעד ןגעוו ןגָאז

 טרעהעג ריא וצ ןבָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא) עיצקַאדער רעד רַאפ ךיז

 (ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק ןופ רעדילגטימ עלַא

 ,םרָאפ "רעטרשכעג; רעד ןיא ןבעג ללכב סע לָאז'מ יצ עגַארפ יד טלעטשעג
 ןדיינשסיוא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה'מ ,ןבעג ָאי --- ןעוועג זיא סולשַאב רעד

 ךיז טעװ ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןוא עלעיפיצנירּפ יד ןופ שיילפ רעקיטש

 -רָאג רעדָא --- רָאג רעדָא ןופ ללכ םייב ןטלַאה ךיז ביוא .ןרזחרעביא רדסּכ

 ןשידנוב ןיא םינינע עטסקיטכיװ יד ןעלדנַאהַאב טשינ ירמגל סע טניימ ,טשינ

 ,קידנליו-טשינ-קידנליו .ןיז םעד ןרילרַאפ טעװ ץנעטסיזקע ןייז .ןַאגרָא

 וצ טרָאפ --- לקיטרַא ןטעשטעילַאקעצ קרַאטש םעד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא
 .ןבעג

 ןוא עקילעפוצ יד ןרָאװעג ןטכױלַאב ןענייז לקיטרַא ןטקורדענּפָא ןיא
 -ָארּפ ןופ תודחא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןכָארבעצ ןבָאה סָאװ ,תוביס ערעפיט
 עשיטסילַאיצָאס ענעדישרַאפ יד ןופ ןוויטָאמ יד טגנערבעג ןרעוו'ס ,טַאירַאטעל
 ןופ לרוג רעד טדערעגמורַא טרעוו'ס ןוא ןעגנולדנַאה ערעייז רַאפ ןעײטרַאּפ
 לַאנָאיצַאנרעטניא רעדע :לקיטרַא רעד טגָאז םיא ןגעוו ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 -עגפיוא-ךעלטסניק ןייק טשינ זיא רע ,ךַאז עטכַארטעגסיױא ןייק טשינ זיא
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 ןופ טייקינייא רעפיט רעד ןופ קורדסיוא רעד זיא רע .לביטש-ןטרָאק טיוב
 ,גנוטלַאּפשעצ רעקילייוטײצ רעד ףיוא טקוקעג טשינ סָאװ ,ןסערעטניא יד
 ןסערעטניא-סנבעל יד ןופ ןשינעפיט עטספיט יד ןיא ןגעווטסעדנופ טדניברַאפ
 טשינ ןעק לַאנָאיצַאנרעטניא רעד .טַאירַאטעלָארּפ ןכעלטלעװלַא ןצנַאג םעד
 ןופ ןרָאװעג טזיײּפשעג זיא רע .ןעמוקעג זיא טניוומרוטש ַא ,ןברַאטשקעװַא
 ןופ םירבא יד ןפרָאװעצ טָאה רע .טלעו רעטלַא רעד ןופ ןטפערק עלַא יד
 ןעמַאזיורג ַא ןפַאשַאב ייז רַאפ טָאה רע ,עילימַאפ-רעטעברַא רעסיורג רעד
 טָאה ןסערעטניא-סנבעל עפיט יד ,ןטייוצ םעד ןגעק רענייא ןפמעק וצ זומ
 ןיא ןוא ןייגייברַאפ טעװ םרוטש רעד רעבָאק .."ןטיבעג טשינ רעבָא רע
 סע, .."רעירפ ןעוועג ןענייז ייז יו ןדנוברַאפ ןייז רעטעברַא יד ןלעוװ ןדירפ
 ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע) דנַאל וצ דנַאל ןופ םידעפ טציא ןיוש ךיז ןעיצ
 ןקידנע ךיז טעו המחלמ יד זַא, ..."(ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ןגעוו
 ,רעפרַאש ,רערָאלק ךָאנ ןלעװ ,םעטָא ןּפעש ןענעק ךעלדנע טעװ טלעוו יד ןוא
 .ןסערעטניא עפיט ,עטיירב ,עניײמעגלַא יד ןטערטסױרַא ,רעירפ יװ רעטלוב
 ןבערטש ןעמ טעװ טּפַארק רעטלּפָאט טימ .טייהשטנעמ רעדנטעברַא רעד ןופ
 ןעמוקרָאפ רעדיוו לָאז סע ןכַאמ ךעלגעממוא לָאז סָאװ ,ןבעל ןופ םרָאפ ַאזַא וצ
 ,(6* ?עפָארטסַאטַאק-המחלמ עכעלקערש יד

 יד ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב יינספיוא זיא סָאװ ,םעלבָארּפ טלַא ןַא
 -בַא וצ קשח ַא סעּפע טשינ טָאה םעד וצ ןסיוטשעג .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ
 עה טָאה טעטילַאער ענעפַאשעג-יינ יד .ןשינעכוז עשיטערָאעט עטקַארטס
 ןרָאי עקידרעירפ יד ךשמב .עגַארּפ רעד ףיוא רעפטנע ןטערקנָאק ַא טרעדָאפ
 .םעד ןגעוו גנולעטש עטסעפ ןוא ערָאלק ַא טעברַאעגסױא דנוב רעד טָאה
 ןטיירב ןרַאפ ןדנירגַאב ןוא ןטכױלַאב וצ ןינע םעד ןעוועג קיטיונ רעבָא זיא'ס
 ןקיטייזַאב ךיוא יו ,רענגעק ןופ סעקַאטַא עכעלגעמ ןגעק ןציש יז ןוא םלוע
 טָאה רעכלעוו ,םעדעמ .וװ סע טָאה ןוטעג .ןשינעײטשרַאפסימ עטלמַאזעגנָא
 ןופ םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןטימ טקיטפעשַאב ךיז ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךיוא
 ,דנוב

 -קיװטנַא עשירָאטסיה יד טדערעגמורַא רע טָאה ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא
 -רַא רעשידיי רעד ןיא טכַאמעגכרודַא טָאה עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,גנול
 וצ םזילַארטיײנ ןופ ןוא םזילַארטיײינ וצ יז ןרירָאנגיא ןופ -- גנוגעוװַאב-רעטעב
 ןטסילַארטיײינ יד וליפַא זַא ,ןזיוועגנָא טָאה םעדעמ .גנולעטשנייא רעוויטיזָאּפ ַא
 רעד ןופ גנוקירדרעטנוא יד טפמעקַאב ןבָאה ייז ,לַארטיײנ ןעוועג טשינ ןענייז
 -לוק רעלַאנָאיצַאנ רעשיטקַארּפ ַא רַאפ ןעוועג ןענייז ןוא רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ
 עשירָאטסיה יד וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה םזילַארטיײנ רעייז --- טעברַא-רוט
 םינינע יד טדערעגמורַא טערקנָאק טָאה רע .טפנוקוצ רעד ןיא ןצנעדנעט
 ןוא לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ
 ןוא עשהכולמ עניײמעגלַא עכעלטנפע יד ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער
 ,טעיצוטיטסניא עלַאנומָאק

 יד .ןעגנורעדָאפ יד םורַא עינַאּפמַאק עסיורג ַא טריפעג טָאה דנוב רעד
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 "ידיי רעד ןגעוו ןעגניטימ-ןסַאמ עסיורג טריפעגכרוד טָאה גנוגעװַאב עשידנוב
 -יז'ס .סעיצוטיטסניא עכעלטנפע יד ןיא שידיי ןגעוו ןוא לוש-סקלָאפ רעש

 שזדָאל ,עשרַאװ ןיא ,סעיצולָאזער עקידנכערּפשטנַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענ

 -רעטנוא רעטנזיוט רעקילטנעצ ןרָאװעג טלמַאזעג ןענייז טעטש ערעדנַא ןוא
 שידיי טימ רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש ןפַאש רַאפ סעיציטעּפ ףיוא ןטפירש

 .ךַארּפש-ןרעל סלַא

 רַאפ עבַאגפיוא עטסקיטכיוו יד, :ןבירשעג םעדעמ .וו טָאה שידיי ןגעוו
 ןקיטסעפרַאפ :זיא ןפַאש ןלערוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא טנעמָאמ ןקיטנייה םעד
 עלַא טשינ ןוא סָאד ןליו עלַא טשינ .ךַארּפשרעטומ רעד ןופ עיציזָאּפ יד

 ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ ןטקנוּפדנַאטש יד טריזירעטקַארַאכ רע ."סָאד ןעיײטשרַאפ
 ךיא ןעמעוו וצ, .ןדייר וצ סָאװ ןגעוו ָאטשינ זיא ייז טימ .ןטסיאערבעה ןוא
 רעייז זיא לָאצ רעייז ןוא --- עלַא יד ןענייז סָאד ,רע טביירש ,תונעט ָאי בָאה

 ץעגרע ןתמא רעד ןיא ןעייטש רָאנ ,ןטסישידיי רַאפ ךיז ןטלַאה סָאװ --- סיורג
 :רעטלוב ןקירדסיוא ךיז טלָאװ ךיא .שיאערבעה ןוא שידיי ןשיווצ ,טימ רעד ןיא
 -נַאפעג עקיזָאד יד ןוא םזיאערבעה םעד ייב טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןענייז ייז
 רָאנ ,שידיי רַאפ ןענייז ייז ,זָאלטכורפ ןוא זָאלטּפַארק ןכַאמ ייז זומ טפַאשנעג
 רעייז ןיא .ךַאװש וצ ןוא קינייו וצ סעּפע טרָאפ ייז רַאפ זיא ןיײלַא שידיי
 "ישדק םניא רָאנ ,טרָא סיורג ץנַאג ַא ךַארּפשרעטומ יד טמענרַאפ !טייקשידייי
 .. ךַארּפש עשיאערבעה יד טרָאפ ךיז טניפעג טייקשידיי רעייז ןופ םישדק
 רָאנ ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא רשפא .,ךַארּפש-סקלָאפ יד ייז רַאפ זיא שידייג
 ףיוא ייז ןעעז ןבעל-סקלָאפ סָאד .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד טשינ ןפוא םושב
 ןקידיײטרַאפ יז .םירפס עטלַא יד ןיא -- ןבעל עלַאנָאיצַאנ סָאד ,סַאג רעד
 -סנבעל עשיטקַארּפ יד רַאפ ןגיוא יד ןכַאמרַאפ טשינ ןענעק ייז לייוו ,שידיי

 רַאפ ןענייז ןשינעפרעדַאב-סנבעל עשיטקַארּפ עקיזָאד יד רָאנ ,ןשינעפרעדַאב
 ,ערעווש ,עיורג יד ייז רַאפ זיא סָאד .ךַאז עקירעדינ ןימ ַא סעּפע טרָאפ ייז
 שידיי ייז רַאפ זיא --- ןוז ןָא ,טפול ןָא ,טכיל ןָא דרע עצרַאװש ,דרע עצרַאװש

 יד ,טײקמַאזקרעמפיוא יד ןרירטנעצנָאק טשינ ןעק ןעמ; ..."שיאערבעה ןָא

 ןָא ,םזַאיוװטנע םעד -- רעמ ךָאנ ןגָאז טלָאװ ךיא ,ןבערטש סָאד ,טעברַא
 ןכַאז ייווצ םורַא עבַאגפיוא עסיורג ןייק ןרעוו טליפרעד טשינ ןעק'ס ןכלעוו

 סע רעװ ןוא .לָאמ ַא רַאפ תולכ ייווצ ןבָאה ביל טשינ ןעק ןעמ .לָאמ ַא רַאפ

 סנייא; ..."עדייב ןרילרַאפ ןעק רעד ,עבַאגפיוא עכעלגעממוא ַאזַא ךיז טלעטש

 -עטניא-סנבעל עלַאער ןופ ןדָאנ ןפיוא ךיז טלעטש ןעמ רעדָא : עדייב יד ןופ

 ןעמ רעדָא .שיאערבעה ןגעק ןוא שידיי רַאפ ןייז ןעמ זומ טלָאמעד --- ןסער

 "םירפס ןוא -טפול רעשיאערבעה רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םנופ סױרַא טייג
 סנייא .,שידיי רַאפ ןוויטָאמ עטסקיטכיוו יד קעװַא ןלַאפ טלָאמעד --- טייקשידיי
 ןכַאמ ,ןטקנוּפדנַאטש עדייב ןקינייארַאפ ןליוו סָאװ יד ,עטייווצ סָאד רתוס זיא
 ,(== ?טשינרָאג וצ עדייב

 רעשידיי רעד ןיא; : םעדעמ טגָאז לוש-סקלָאפ רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא

 ןרעטצניפ םעד ןופ לקיטש ַא ןוא קלָאפ םעד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ יד טגיל לוש
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 ,ןבעל ןקיטפנוקוצ םעד ןופ ןעיובפיוא סָאד ןטיירגוצ לָאז סָאװ ,לוש ַא ,טנייה

 -- רבע םעד ןופ השורי עקירעיורט יד זיולב ןבָאה ייז .טשינ ןדיי יד ןגָאמרַאפ
 -טלעוו רענרעדָאמ ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד טעדנירגַאב רע ןוא *! רדח םעד

 רעדָא עשירָאטַאלימיסַא ןָא לוש ַא -- ךַארּפש-ןרעל סלַא שידיי טימ לוש רעכעל

 ,(6* תונווכ עשיטסילַאנָאיצַאנ

 ןעגַארפ-סנעבעל יד ןיא ןבירשעג ערעדנַא ךיוא ןבָאה םינינע עלַא יד ןגעוו
 סָאװ ,סעיצולָאזער יד ןעוועג ךיוא ןענייז ןיז םעד ןיא .טסייג ןבלעז ןיא ןוא
 -עברַא עשידיי יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ יד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז
 -רַא עסיורג יד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןיא .רעט
 -נָאק יד ןענייז ,עשרַאװ ןיא 1916 רעבמעטּפעס ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעב
 -דנַאטש ןופ קידנעײגסױרַא; : ןרָאװעג טרילומרָאפ ױזַא ןעגנורעדָאפ עטערק
 רעד זַא ,.ה ,ד ,עלַאנָאיצַאנ ַא ןייז ףרַאד לוש-סקלָאפ עשידיי יד זַא ,טקנופ

 סָאד זַא ;רעליש יד ןופ ךַארּפשרעטומ רעד ףיוא ןייז ףרַאד טכירעטנוא
 ןעגנוגנידַאב יד וצ טסַאּפעגוצ ןייז ןפרַאד ןדָאטעמ-ןרעל יד ןוא םַארגָארּפ-ןרעל
 תושר ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד לוש יד זַא ןוא הביבס רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 טנזיוט-טרעדנוה-יירד יד זַא ,םעד טימ ךיז קידנענעכער ןוא ,ןײלַא קלָאפ ןופ

 עלַאנָאיצַאנ רעדנוזַאב ַא טעדלינ עשרַאװ ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי עקיּפעק

 רעד ןופ ןסערעטניא עלערוטלוק יד זַא ,גנולמַאזרַאפ יד טרעלקרעד -- עּפורג

 ןרעו טקידירפַאב ןענָאק גנורעקלעפַאב רעקיזָאד רעד ןופ טייהרעמ רעטסערג
 עשיליוּפ יד .שידיי ןייז ףרַאד ךַארּפש-ןרעל יד .לוש רעשידיי ַא ךרוד זיולב
 ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ טייהרעמ רעד ןופ ךַארּפש יד יװ ,ךַארּפש
 ,דנַאטשנגעק-ןרעל ַא יו טרָא ןקירעהעג םעד לוש רעד ןיא ןעמענרַאפ ףרַאד

 -ָאזער יד ."עטסיזמוא ןוא עשירָאטַאגילבָא ,עכעלטלעוו ַא ןייז ףרַאד לוש יד
 ןרעו ןפַאשעג לָאז'ס זַא ןוא םירדח יד ןגעק סױרַא רעטייוו ךיז טגָאז עיצול

 ,נבורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ, טלייועג טַאר-לוש רעשידיי ַא
 -סקלָאפ עשידיי יד ןפַאש וצ סעיצקנופ יד ןרעוו ןבעגעגרעביא ףרַאד'ס ןעמעוו
 ,(ז "ייז םימ ןטלַאװרַאפ ןוא ןלוש
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 רדסכ ןעמוקעגסיוא זיא'ס עכלעוו טימ ,םינינע עקיטכיוו יד ןופ רענייא

 -רַא רעשיליוּפ רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןעוועג ןענייז ,ןקיטפעשַאב וצ ךיז

 טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיליוּפ עכעלטייהנייא ןייק .גנוגעװַאב-רעטעב

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג ץוט בלַאה ַא טריטסיזקע ןבָאה'ס ,טריטסיזקע טשינ

 ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד טימ אשמו-עגמ ַא ןבָאה וצ ,טפמעקַאב רעטיב ךיז

 רעטעברַא עשידיי יד ייב טָאה ןעגנוריּפורג-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס-יטנַא

 -רַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד טימ ךיוא .,ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק

 -סיוא רעווש ןעוועג זיא ,טפמעקַאב ףרַאש קיטייזנגעק ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעייט

 טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יװ .ןעמוקוצ
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 -ַאּפ ריא בילוצ עיצקַארפ .ס.9.9 רעד טימ גנוקידנעטשרַאפ םוש ןייק ןבָאה
 יד ,קיטילָאּפ-המחלמ רעד ןיא טײקטרישזַאגנַא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ,םזיטָאירט
 -על .ס'9.9 --- ןעגנוריּפורג עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא יד טימ טעברַאנעמַאזוצ
 ןפַאשעג המחלמ רעד ןופ בייהנָא ןיא טָאה'מ עכלעוו טימ ,,ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא עציוו

 רעד רעטנוא ןוא טצַאלּפעג ךיוא טָאה ,טַאר-רעטעברַא ןשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ ַא
 -סיזקע טשינ ןיוש טַאר רעשיאיײטרַאּפנשיװצ רעד טָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד
 ,טריט

 ייז ןענייז 1916 רעמוז זיב ..ל.9.ק.ד.ס רעד טימ ןעוועג זיא ןטסרעוװש םוצ
 -ַאז -- ןלייט ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ןטלָאּפשעג ןעוועג ןײלַא טייצ רָאי 6 ךרעב

 -ַאב רעטיב קיטייזנגעק ךיז ןבָאה עדייב .סעצווָאמַאלזָאר ןוא סעצווָאדנַאשז
 -רַאװ םוצ ןלַאװ יד רַאפ טרַאה טקינייארַאפ קירוצ ךיז ןבָאה ייז .טפמעק
 עשידיי ןייק ייז ןבָאה םינינמ רָאּפ ַא ץוחַא ,(1916 ילוי ,טַאר-טָאטש רעוועש
 ןדיי טנעצָארּפ ןכיוה ַא טַאהעג ייז ןבָאה רַאפרעד ,טַאהעג טשינ רעטעברַא
 ןשטנעמ עטרילימיסַא סיואכרוד ןעוועג ןענייז סָאד .טפַאשרעריפנָא רעייז ןיא
 ןשידיי םוצ גנוטכַארַאפ וליפַא ןוא גנוצעשגנירג רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ

 לָאמליײט ןבָאה ייז תעב .רעגייטש-סנבעל ןוא רוטלוק ןייז ,שטנעמ-סקלָאפ

 ןוא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןגעוו ןדייר רענעט עשיריל ןיא וליִּפַא טנעקעג

 גנוקירדרעטנוא רעד בילוצ רערט ַא ןוא ןרָאצ ןקילײה ַא ןעגנערבסױרַא ,רוטלוק
 ינאוורעשט) ןַאגרָא-לַארטנעצ רעייז ןוא םזירַאצ םעד דצמ טייקשילוּפ רעד ןופ
 גנולקיװטנַא יד, טמיוצ גנוריגער עשיסור יד זַא ,ןבירשעג טָאה (רַאדנַאטש
 עשידיי ןוא שידיי טכַארטַאב ייז ןבָאה ,(!?עיצַאזיליוויצ רעשילױּפ רעד ןופ

 רעד ןופ טכער רעד רַאפ דנוב ןופ ףמַאק םעד .ךַאז עסואימ ַא רַאפ רוטלוק
 -ַאנָאיצַאנ רַאפ ןעיירשרַאפ טוואורּפעג ייז ןבָאה רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי
 רעלַאקידַאר טשרמולכ רעייז תעב ,םזילַאקירעלק וליּפַא ןוא םזיניװָאש ,םזיל
 .תוכריס עשיליוּפ ןופ יירפ ןעוועג טשינ זיא םזילַאנָאיצַאנרעטניא

 ןעוועג ןענייז עצנַאג סלַא .לפ.ק.ד.ס רעד רַאפ .סָאד זיולב טשינ ןוא

 ןוא םזינינעל סלַא טנכײצַאב טָאה'מ סָאװ ,ןטפַאשנגייא יד שיטסירעטקַארַאכ
 ןוא לייט ןופ ןדָאטעמ יד --  ןדָאטעמ-גנוכערבעצ עשיטסינומָאק סלַא רעטעּפש
 ןענייז יז .ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא'ס .שרעה
 -קע טשינ טעמכ ןבָאה ןוא רעטעברַא עשיליױוּפ יד ייב טייהרעדנימ ַא ןעוועג
 ייז יו ,ךיז ייז ןבָאה טריפעגפיוא רעבָא ,רעטעברַא עשידיי יד ייב טריטסיז
 ייז בילוצ .ןלױּפ ןיא ללכ-רעטעברַא ןצנַאג ןיא עקיצנייא יד ןעוועג ןטלָאװ
 -עברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא
 יד ןבָאה ייז בילוצ .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעקידתופתושב ַא ןיא רעט
 וצ עטסיל עמַאזניימעג ןייק טלעטשעגסיױרַא טשינ ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס

 -ידיי יד ,1917 ןוא 1916 ןרָאי יד ןיא טעטש ייר ַא ןיא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד
 סַאג רעשילױּפ רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ ייז ןבָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עש
 טסואימעג טשינ ךיז ייברעד ןוא עשיטסינוטרָאּפָא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ ַא יו
 ,םירקש עטושּפ ןוא עיגָאגַאמעד רעקירעדינ טימ ךיז ןצונַאב וצ
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 :טּפױה רעד טימ .עציועל .ספ'פ רעד טימ ןעוװעג ךיוא זיא הרצ ַא
 ןעוועג זיא רערעווש רעבָא ,ןקידנעטשרַאפ טנעקעג ָאי ךיז ןעמ טָאה גנוריּפנָא
 יד טקרַאטשעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד טימ
 -עד .,הכולמ רעשיליוּפ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ גנוזָאל רעד רַאפ ןעגנומיטש

 עציוועל .ס.9.9 יד ןוא דנוב רעד ןבָאה עשרַאװ ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא רעביר
 ערעדנַא ןיא ןוא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד וצ קָאלב ןשיטסילַאיצַאס ַא ןפַאשעג
 טקינײארַאפ רָאג ךיז עציוועל ,ס.פ.9 יד טָאה ןילבול ןיא ,טשינ --- רעטרע

 עציוועל .0.9.9 זיא שזדָאל ןיא ןוא עיצקַארפ ,0.8.9 רעד טימ ןלַאװ יד וצ
 יצַאנגיא ןַאמטַאר ריא טָאה טַאריטָאטש ןיא) ןלַאװ יד וצ ןיײלַא ןעגנַאגעג
 ,(ןייטשנעטכיל לארשי ןַאמטַאר ןשידנוב ןטימ טעברַאעגנעמַאזוצ ָאי קאלארג

 -:עמַאזוצ ןופ ּפיצנירּפ ןגעװ טשינ -- תוקפס ןעוועג ןענייז דנוב ןיא ךיוא
 טעברַאנעמַאזוצ ןופ ןליוו רעקרַאטש רעד .,ןעגנוגנידַאב יד ןגעוו רָאנ ,טעברַא
 ,טרינימָאד ןבָאה טייקינייא רעשירַאטעלַארּפ ןופ גנולעטשנייא יד ללכב ןוא

 םוש ןָא ןעמוקרָאפ לָאז סָאד זַא ,טזָאלעגוצ טשינ ןבָאה תוקפס יד רעבָא
 דימת ןביג סָאװ ,יד ןייז ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד זַא ןוא ןעגנוגנידַאב
 .ךָאנ

 ט
 לא לא

 ,גנולעטש ַא ןעמענרַאפ טפרַאדעג טָאה'מ עכלעוו וצ ,ןגַארפ יד ןופ ענייא
 1916 ןיא .תוליהק יד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעוו ןעוועג זיא
 יד ןריזינַאגרָא ןגעוו גנונדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד טָאה
 ַא ןפַאשעג טָאה גנונדרָארַאפ יד .תודוסי עטרעדנעעג ףיוא תוליהק עשידיי
 םגה .תודוסי עשיטַארקַאמעד ףיוא תוליהק יד ןעיובוצרעביא טייקכעלגעמ
 -טסבלעז רעשיטָאטש רענײמעגלַא רעד ייב יװ ,טלעפעג טשינ ןבָאה סע
 -סיוא ןענייז ןבַאגפיוא יד ךיוא .ןעגנוצענערגַאב עקידנטיײדַאב ,גנוטלַאװרַאפ
 טפרַאדעג הליהק יד טָאה ,ןבַאגפיוא עזעיגילער ץוחַא : ןרָאװעג טרעטיירבעג
 -טיונ ןופ גנוגרָאזרַאפ ,טנגוי רעד ןופ גנואיצרעד רעד טימ ןעמענרַאפ ךיז
 דעוו ַא ןעזעגסיורָאפ ןעוועג ךיוא זיא'ס ,ףליה עלַאיצָאס ןוא עקיטפרעדַאב
 רעד ןופ ןסערעטניא יד ןריטנעזערּפער לָאז סָאװ ,דנַאל ןיא תוליהק יד ןופ
 .הכולמ רעד ןופ טכַאמ רעלַארטנעצ רעד רַאפ גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ךיז רעטעברַא עשידיי יד ןלָאז יצ :עגַארּפ יד טלעטשעג ךיז טָאה'ס
 -נָא ןעוועג ןענייז'ס ? תוליהק יד ןופ טייקיטעט ןוא ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב
 ,רענגעק ןוא רעגנעה

 זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד טקידיײטרַאפ ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא טָאה םעדעמ .וו
 ןייק טשינ זיא הליהק יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע .ןקילײטַאב ָאי ךיז ףרַאד'מ
 ,טפַארק"גנַאװצ טימ ןַאגרָא-הכולמ ַא זיא רָאנ ,גנוקינייארַאפ עקיליוויירפ
 ןבָאה סָאװ ,ןבַאגפיא עלַאיצָאס עקיטכיו ךיוא הליחק יד טָאה ,סנטייווצ
 רעד ןירַא ךיוא טייג ץנעטעּפמָאק ריא ןיא .ןוט וצ טשינרָאג עיגילער טימ
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 טנעקרענָא טרעוו תוליהק עלַא ןופ דעװ רעד :ףוסל ןוא .גנודליב ןופ טיבעג

 ןפַאשַאב טציא טרעװו סָאװ סָאד, .ןדיי עלַא ןופ ץנַאטנעזערּפער רעד רַאפ
 ןסעידיי ןופ גנוטלַאװרַאפטסבלעז ַא -- זיא גנונדרָא-ענימג רעיינ רעד ךרוד

 ךָאד םעדעמ זיא ,תונורסח עטסנרע לָאצ ַא ףיוא קידנזיײװנָא ."ןליוּפ ןיא קלָאפ
 טאגָארוס ַא ןופ לָאר ַא ןליּפש טעװ הליהק יד; זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג

 .(== ?עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ

 ןענייז טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא
 ַא ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא .סעיסוקסיד עטסנרע ןרָאװעג טריפעג םעד ןגעוו
 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טנעמוגרַא:טּפױה רעד .גנומיטש עשירענגעק עקרַאטש

 -ילער רעד ןעוועג זיא ,ןלַאװ-הליהק יד ןריטָאקיָאב ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג

 ,תוליהק יד ןופ טסַאלַאב רעזעיג

 ןיא .גנולעטש עוויטיזָאּפ ַא ןעמונרַאפ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד
 ,ןעמונעגנָא טָאה עשרַאװ ןיא ץנערעפנָאק עשידנוב ַא סָאװ ,עיצולָאזער רעד
 זיא הליהק עשידיי יד; (א סָאװ ,םעד טימ טריוװיטָאמ סולשַאב רעד טרעוו

 ,?טפַארק-סגנַאװצ ַא ןבָאה ןסולשַאב עריא ןוא ןַאגרָא-גנוטלַאװרַאפטסבלעז ַא

 ןָא ןריר סָאװ ,ןגַארפ עקיטכיוו טסכעה ןיײרַא ןעייג ץנעטעּפמָאק ריא ןיא, (ב
 .?רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא עלערוטלוק יד ייס ,עלעירעטַאמ יד ייס טקעריד

 "נָא רעטעברַא יד רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןבעג טעוװ עיצַאנידרָא-לַאװ יד ביוא
 טנכייצ עיצולָאזער יד .ןוט סע ייז ןפרַאד ,ןלַאװ יד ןיא ןעמענ וצ לייט
 ןשיוװצ ,תוליהק יד ןיא רעײטשרָאפ-רעטעברַא יד ןופ ןבַאגפיוא יד ןָא ךיוא
 -עלטלעוורַאפ, ןוא גנוריזיטַארקָאמעד רעקידנעטשלופ ַא רַאפ ןפמעק (א :ייז

 -עג ןפיוא זַא ,םעד וצ ןבערטש ןזומ רעטעברַא יד; (ב ,"הליהק רעד ןופ גנוכ
 -לעפַאב רעצנַאג רעד עגונ ןענייז סָאװ ,םינינע עכעלטפַאשטריװ יד ןופ טיב

 טשינ ,ןטכילפ ענייז ןליפרעד קירעהעג יװ טַאר-טָאטש רעד לָאז ,גנורעק
 יד לָאז ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ןוא ,סעיצַאנ ןשיווצ דישרעטנוא ןייק קידנכַאמ
 ."םינינע עלערוטלוק טימ זיולב ןעמענרַאפ ןפרַאד ךיז הליהק

 רעטעברַא יד רַאפ טייקכעלגעמ; ןייק זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש

 ,טמיטשַאב טָאה'מ תמחמ ןעוועג טשינ זיא "ןלַאװ יד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא
 -הליהק ןכעלרעי ןלָאצ סָאװ יד) רעלָאצ-טַאטע זיולב ןבָאה ןלָאז טכער-לַאװ זַא

 ךיז ןענעק ןלעוװ עכעלגעמרַאפ יד זיולב זַא ,טניימעג טָאה סָאד .(רעייטש
 ,טלעטשעגטסעפ לעיציפָא סע טָאה ךנוב רעד ןוא ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב

 ןיא ןוא טוטַאטס ןיא ןעגנורעדנע ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז םורַא טייצ ַא ןיא
 ןעמוקַאב רַאפ לָאצּפָא םעניילק רָאג ַא טמיטשַאב טָאה'מ .ןימַאלוגער-לַאוװ

 ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .טכער-לַאװ
 ,ןלַאװ יד וצ ןייג ָאי

 רעד ןיא ןענייז 1918 ןיא עינַאּפמַאק-לָאװ רעטיײנַאב רעד טימ תוכייש ןיא
 רעד ןגעוו רקיעב ,ןעמעלבָארּפ ייד ַא ןרָאװעג ןטכױלַאב עסערּפ רעשידנוב
 ַא רַאפ ןעוועג זיא דנוב רעד .הליהק רעד ןופ סעיצקנופ יד ןוא ץנעטעּפמָאק
 ריא ןיא טָאה רע .ץנעטעּפמָאק רעטצענערגַאב ַא טימ הליהק רעכעלטלעוו
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 ,עימָאנָאטײױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ טאגָארוס ןימ ַא ןעז טלָאװעג

 ,םינינע עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עשידיי טימ זיולב ןעמענרַאפ ךיז לָאז סָאװ

 רע טָאה ,ןבַאגפיוא עלַאיצָאס יד .ןזעוו-ננואיצרעד ןוא -לוש ןטימ רקיעב

 רעשיטָאטש רעד ןופ ןענַאגרָא ענימעגלַא יד ןליפרעד ןפרַאד ,ןטלַאהעג

 ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז

 רעד טָאה הליהק רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ץנעטעּפמָאק רעד ףיוא קילב ןייז
 -ניא עכעלטלעוו ַא ןייז ףרַאד (הליהק) ענימג יד, :טרילומרָאפ ױזַא דנוב

 ןײגנײרַא ןפרַאד עכלעוו ,סעיצקנופ יד ןליפרעד טשינ רעכָא ףרַאד יז ,גנוטכיר

 ,סעיצוטיטסניא עשהכולמ רעדָא עשיטָאטש-ןײמעגלַא ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא
 רעד ןופ תושר ןופ ןרעוו ןטָאלשעגסיױא ןפרַאד םינינע-הנומא יד יו טקנוּפ

 -רוטלוק עלעיצעּפס ןרעוו ןבעגעגרעביא ןוא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשידיי
 ןרעוװ ןסָאלשעגסיױא סיואכרוד ןפרַאד ךיוא ױזַא ,עקיביולג ןופ ןטפַאשלעזעג

 -ָאס ןופ גנוריזינַאגרָא ןוא טײלעמירָא ןופ גנוגרָאזרַאפ יו סעיצקנופ עכלעזַא

 ענימג רעד ןופ סעיצקנופ עלערוטלוק יד רעבָא ןפרַאד ייברעד .ףליה רעלַאיצ

 -טסבלעז ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ תמאב לָאז יז זַא ,ןרעו טרעטיירברַאפ ױזַא

 -סיוא ךיז לָאז רעכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא-גנוטלַאװרַאפ

 םעד ןופ ןטייהנגעלעגנָא עלערוטלוק יד טימ ןיולב ןקיטטעשַאב ךעלטילש

 ןיא רימ ןעייג ןריזינַאגרָא וצ ףליה עלַאיצָאס ןוא הלדצ טשינ .קלָאפ ןשידיי

 ןלָאז ענימג רעד ןופ סעיצקנופ עקיזָאד יד זַא ,ןפמעק וצ ידכ רָאנ ,ענימג רעד

 ןוא סעיצוטיטסניא עשיטָאטש-ןײמעגלַא עקירעהעג יד ןיא ןרעוו ןבעגעגרעביא
 ןמז-לכ .גנוטכירנייא רעלערוטלוק ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז לָאז ענימג יד

 -ערעטניארַאפ רעטעברַא יד ןענייז ,סעיצקנופ עקיזָאד יד טליפרעד יז רעבָא
 ןסַאמ-סקלָאפ עטסטיירב יד ןופ ןצונ םוצ ןרעו טליפרעד ןלָאז ייז זַא ,טריס

 טקעדעג ןלָאז ,עשיטָאטש-ןיימעגלַא סלַא ,סעיצקנופ יד ףיוא תואצוה יד זַא ןוא

 עשידיילעיצעּפס ןופ טשינ ןוא עסַאק רעשיטָאטש-ןײמעגלַא רעד ןופ ןרעוו
 -לעפַאב רעצנַאג רעד טימ ךיילגוצ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד לייוו ,ןרעייטש
 טשינ יז ףרַאד עלעיצעּפס ןייק ןוא ןרעייטש עשיטָאטש עלַא טלָאצ ,גנורעק
 ,(6* ?ןלָאצ

 טשינ טייוו םגה ,ןלַאװ יד וצ ןייג ןסָאלשַאב ןבָאה ןעגנוטכיר עשידיי עלַא

 רבחמ ןייז ,טוטַאטס-הליהק םענעפרָאװעגנָא ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןענייז עלַא
 "עג ןימַאלוגער-לַאװ ןוא טוטַאטס םעד טָאה רע .זאאה גיוודול .רד ןעוועג זיא
 לאונמע ,רד ןוא ןהכ סחנּפ .רד רעניבַאר יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ןפַאש
 עשיטילָאּפ ןוא ןשטנואוו יד וצ ןטינשעגוצ ןעוועג זיא טוטַאטס רעד ,ךאבעלראק
 ךיוא ןענייז טוטַאטס ןרַאפ שיטסַאיזוטנע .עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןסערעטניא
 ןופ גנוריפ רעד ןיא עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ עטעדניברַאפ עטלַא יד ןעוועג
 -הליהק ןופ רעטקַארַאכ רעזעיגילער רעד .ןרָאטַאלימיסַא יד -- תוליהק יד

 ,גנולעטשנייא רעייז ןכָארּפשטנַא טָאה עיּפָארטנַאליפ ןופ בָאגוצ ַא טימ טוטַאטס
 -טלעוו ַא ןופ סעיצוטיטסניא ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ ןייק טשינ ןפרַאד ןדיי זַא
 ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב-לַאנָאיצַאנ יד ןגעקַאד .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-ךעל
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 "יז עסערּפ עשידיי עצנַאג יד ךיוא יװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןוא

 ,ץנעדנעט רענײמעגלַא ןייז ןגעק ןוא טוטַאטס-הליהק ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענ
 יבגל תונוכ עשוריפב ץנַאג טָאהעג טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקַָא עשטייד יד

 ץוביק ןזעיגילער ַא רַאפ זיולב יז ןרעלקרעד -- גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 ןבָאה ןטנַאּפוקָא יד .ןצנעדנעט עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןקריוונגעק ןוא
 ייס ןזיירק עקידנריפ יד ןיא רעטעברַאטימ עקיליוװ ןענופעג קעווצ םעד רַאפ

 רעשיטילָאּפ ןיא ךיוא .עיצַאלימיסַא רעד ןופ ייס ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ
 ןעוועג ןעגנוטכיר עשהבורק ךָאד רעבָא עכעלצעזנגעק עדייב ןענייז טכיזניה
 רעד טימ ןרירָאבַאלָאק -- געוו ןלענָאיצידַארט רעייז טימ גנַאלקנייא ןיא
 יו ,עשטייד יד ןייז לָאז ,עשיסור יד ָאטשינ רעמ זיא'ס בוא .טכַאמ-הכולמ

 ,טכַאמ עשיליוּפ יד ןגרָאמ ןייז ןעק'ס
 -נַאק ןגָארטעגנײרַא טָאה'מ .ןביוהעגנָא ךיז טָאה עינַאּפמַאק-לַאװ יד

 ןענייז ייז .ןלַאװ יד טימ טּפעלשענּפָא רדסכ טָאה'מ רעבָא ,סעטסיל-ןטַאדיד
 ,ךעלטעטש ערענעלק לָאצ ַא ןיא ץוחַא ,ןעמוקעגרָאפ טשינ עקַאט
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 ןטַאר-טָאטש יד םורַא ףמַאק רעד 4

 ןרעדורפיוא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,שינעעשעג עשיטילָאּפ עקיטכיוו ַא
 ןטַאר-טָאטש יד ןופ ןלַאװ יד ןעוועג ןענייז ,ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןייק ןעוועג טשינ וליפַא ןענייז ןטייצ עשירַאצ יד ןיא

 רעד רַאפ רָאי רָאּפ ַא .םינינע עלַאקָאל יד טימ ןעמענראפ ךיז ןלָאז סָאװ

 ,טקעיארּפ-ץעזעג ַא םורַא טערָאּפעג ךיז עמוד-הכולמ רעד ןיא ןעמ טָאה המחלמ

 ,ןטערטעגּפָא זיא טכַאמ עשיסור יד ןעוו .ןעגנַאגעג טשינ סע זיא רעטייוו רעבָא
 ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,ןטעטימָאק-רענריב טמיטשַאב רעטרע יד ףיוא יז טָאה
 ןטכיש ערענָאיצקַאער ןוא עכייר יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ

 ןגעװ ןעגנונדרָארַאפ ןבעגעגסױרַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד טָאה 1916 ןיא
 טָאה סָאװ ,עיצַאנידרָא-לַאוװ ַא טיירגעגוצ טָאה יז ,ןעגנוטלַאװרַאפיטָאטש ןלייוו

 -תושממ ַא ןבָאה וצ טייקכעלגעמ יד ןסַאמ-סקלָאפ יד ייב ןעמונעגוצ הליחתכל
 זיא'ס .טײקשיטַאבעלַאב ןוא קיטילָאּפ רעלַאּפיצינומ רעד ןיא העד עקיד

 ןענייז ,לשמל ,עשרַאו ןיא .,םעטסיס-לָאװ רעלַאירוק ַא ןרָאװעג טמיטשַאב

 15 ןעמוק טפרַאדעג ןבָאה עירוק רעדעי ןופ .סעירוק 6 טמיטשַאב ןעוועג
 טפרַאדעג ןבָאה דנַאטשלטימ רעד ןוא ןטכיש עכייר רָאג יד .רענעמטַאר

 -רַאפ-טשינ יד ,ןטַאדנַאמ 75 ןעמענוצ ןוא סעירוק 5 עטשרע יד ןיא ןלייוו
 -גייא רעד ןיא -- גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייהרעמ יד --- ןטכיש עּכעלגעמ
 ןיא ,ןטַאדנַאמ 15 זױלב ןבעג טנעקעג טָאה סָאװ ,עירוק רעט-6 רעקיצ
 יז ןענייז םוטעמוא רעבָא ,סעירוק רעקינייװ ןעוועג ןענייז רעטרע עניילק
 טפרַאדעג ןבָאה עירוק רעטצעל רעד ןופ ןטַאדנַאמ לָאצ עניילק יד .ןעוועג
 -ניילק ןופ עסַאמ רעסיורג ַא ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןשיווצ ןרעוו טלייטעצ
 .עכעלגעמרַאפמוא םתס ןוא םוטרעגריב

 ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ךָאד ןסָאלשַאב ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 ,עיצַאנידרָא-לַאװ רעטכעלש רעד ץוחַא זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז םגה ,ןלַאװ יד
 -ייז ,ןטביש עכייר יד ןטַאדנַאמ טייהרעמ עסיורג ַא קעװַא הליחתכל טיג סָאװ
 -יורג ַא ןופ גנורעדנַאװסיױא רעד בילוצ ךיוא עקידעגָאלק ןסנַאש ערעייז ןענ
 טשינ ןענייז ןעוטפיוא עקידתושממ ןגעװ סעיזוליא .רעטעברַא לָאצ רעס
 עשיטילַאּפ רַאפ סענובירט ןטַאר-טָאטש יד ןיא ןעזרעד רעבָא טָאה'מ ,ןעוועג
 לסיב ַא טנַאקעג טלָאװ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ הכרעמ יד .ןקעווצ
 רעבָא ,קָאלב ןכעלטייהנייא ןַא ןפַאשעג ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןרעװו טרעסעברַאפ
 טנָאקעג טשינ טָאה טייקינייא ןייק ןוא ךיז ןשיווצ ןסירעצ ןעוועג ןענייז יז
 .ןרעוו ןפַאשעג

 ןַאגרָא רעשידנוב רעד טָאה טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ םוצ ןלַאװ יד ברע
 ,גנוטכיר רעשיטסילַאיצָאס רעד דצמ קיניזטכייל ןעוועג טלָאװ'ס, :ןבירשעג
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 קירעהעג יו טשינ ,סַאג רעשיליוּפ רעד ףיוא ייס ,רעשידיי רעד ףיוא ייס
 -ָאיצַאנ ןקידנפמעק םעד ןופ ןעגנוטערטסױרַא עקידנעייטשרָאפ יד ןצַאשוצּפָא
 -ָארּפ עשיליוּפ ןסַאמ עטיירב יד זַא ,ןלעטשטסעפ רימ ןזומ ,רעדייל .םזילַאנ
 ןעיידיא עכעלרעגריב יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא רעמ ןעייטש רעירָאטעל

 ןיא ןגיוצעגניײרַא ןייז ןלָאז ייז זַא ,רַאפעג יד ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ יו

 ןכיילג סָאד .ןיילק ױזַא טשינרָאג זיא ,םזיניוװָאש ןזַאושזרוב םעד ןופ םָארטש
 רַאפ2 .."רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןטכיש עסיוועג עגונב ךיוא ןגָאז ןעמ ןעק

 רימ זַא ,רָאלק זיא רעירַאטעלָארּפ ןקיניזטסואווַאב קינייװ רעדָא רעמ ןדעי
 ןענעגעגַאב, .."ןעייר ענעסָאלשעג ןוא עטקינייארַאפ ןיא ןטערטסױרַא ןזומ
 -ָארּפ ןופ רעכערבעצ ענעריואוושעג התכ רעד טימ רעדיוו רעבָא ָאד ךיז רימ
 -ַאלזָאר' ןעמָאנ רעד ייז וצ זיא טסַאּפעגוצ יוװ) טעטירַאדילַאס רעשירַאטעל

 רעכעה ןזיירק-יײטרַאּפ רעייז ןופ סערעטניא םעד ןלעטש עכלעוו ,('סעצווָאמ
 "עג ארומ ןבָאה ייז .טייקינייא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ עיידיא רעד רַאפ
 -ַָאס ערעדנַא ןוא זנוא ןשיוװצ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוק ןעק'ס זַא ,טַאה
 "עה רעייז עכלעוו ייב ,ןלַאװ יד ןופ טייצ רעד ףיוא ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצ
 -ּפָארַא גנוקידנעטשרַאפ יד ןבָאה ייז ןוא ,ּפַאלק-טיוט ַא ןעמוקַאב טעוו עינָאמעג
 םוש ןייק טליּפשעג טשינ ָאד ןבָאה תוביס עלעיּפיצנירּפ ןייק זַא ,ןסירעג
 זַא ,טקַאפ םעד ןופ ןעזוצסױרַא זיא ,ןסערעטניא-לזיילק עלָאמש רָאנ ,לָאר

 -עגלַא ןַא ןטכַארטַאב וצ עבָארּפ ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טשינ וליפא זיא'ס

 -סגנוניימ עלעיּפיצנירּפ יד ךיז ןטלָאװ ןַאד טשרע ואוו ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ עניימ

 ,(++ ?ןזײװסױרַא טנעקעג ןטייקנדישרַאפ

 ,תוטיש ןוא ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב עלַא :שינָאריא טסכעה ןעוועג זיא'ס
 ףיוא טקוקעג טשינ ,ןקינייארַאפ טנעקעג ךיז ןבָאה ,ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ייב
 עדייב ןבָאה קָאלב ןשידיי ַא ןוא ןשיליוּפ ַא ןפַאש ןכָאנ ןוא ,תועד-יקולח יד
 ןטייז עדייב ןופ ןעמ טָאה רָאי ץנַאג ַא שטָאכ ,טקינייארַאפ ךיוא ךיז ןקָאלב

 -רַאּפ עשיליוּפ יד .לסעק ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןרעטנוא רעייפ טגיילעגרעטנוא
 -- ןטסינויצ יד ,םזיטימעסיטנַא רעייז ןסעגרַאפ לייו ַא ףיוא ןבָאה ןעייט

 --- ןסקָאדָאטרָא יד ,ץלָאטש ןוא גנובעלפיוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעגנוזָאל ערעייז
 ךיז ,קָאלב ןייא טעדליבעג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז .תורשכ עטרעדנוזעגּפָא רעייז
 סעירוק 5 עטשרע יד ןיא ןלַאװ ןייק ןוא ןטַאדנַאמ 75 יד טימ טלייטעגנייא
 ,עירוק רעטסקעז רעד ןיא זיולב ןכַאמ טזומעג ןעמ טָאה ןלַאװ .טכַאמעג טשינ
 .ריב יד .תודחא עלַאנָאיצַאנ יד טרעטשעצ ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד ואוו
 יד יװ ,סערעטניא-ןסַאלק רעייז ןענַאטשרַאפ רעסעב ןבָאה ןעײטרַאּפ עכעלרעג
 טשינ לָאמנייק ןענייז עטצעל יד םגה ,םענעגייא רעייז ןעײטרַאּפ-רעטעברַא
 ...תודחא-רעטעברַא ןקידערּפ וצ ןרָאװעג דימ

 -רַאװ ןיא --- טָאטש ןייא ןיא זיולב ןבָאה עציוועל .ס.ּפ.פ יד ןוא דנוב רעד

 ,םרָאפטַאלּפ רעד ןיא .ןלַאװ יד וצ קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ַא ןפַאשעג -- עש
 ענײמעגלַא ענייז טרילומרָאפ טָאה קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד רעכלעוו ןיא
 ךיוא ןענייז ,טפַאשטריװ רעשיטָאטש רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןליצ ןוא ןבַאגפיוא
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 : ןרָאװעג טגָאזעג זיא םעד ןגעוו .ןעגנורעדָאפ עשידיי ןרָאװעג טגנערבעגסױרַא
 רעד טימ :ןשידיי םעד ייס ןשיליוּפ םעד ייס ,םזילַאנָאיצַאנ ןטימ ףמַאק;

 טסילש עכלעוו ,עיזַאושזרוב רעשיליופ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא
 ןוא ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנוטכירנייא עשיטַאטש עלַא ןופ ןדיי יד סיוא
 -יטנַא יד סיוא טצונ עכלעוו ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ קיטילָאּפ רעד טימ

 -ַאנ יד טײרּפשרַאפ ןוא ןסערעטניא-ןסַאלק עריא רַאפ רעפסָאמטַא עשיטימעס

 רעד ןיא ..ילארשי-ללכ' ןופ ,טייקינייא-סקלָאפ ןופ ןעגנוזָאל עשיטסילַאנָאיצ
 טכער עלערוטלוק יד ןרעכיזרַאפ :ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד וצ גנואיצַאב
 טסייה ,קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ .ןכעלקריוװרַאפ וצ סָאד טייקכעלגעמ יד ןוא

 -עטנוא סלַא שידיי טימ ןלוש עשיטָאטש ןופ ץנעטסיוקע יד ןרעכיזרַאפ ,סע
 -וטיטסניא עשיטָאטש יד ןיא ןדייר וצ טכער יד ןרעכיזרַאפ ; ךַארּפש-טכיר
 ןטלַאהרעד וצ ךיוא יוװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ייז וצ ןדנעוו ךיז ןוא סעיצ

 -טנפערַאפ עשירָאטַאגילבָא יד ,ףוסל ;ךַארּפש רעבלעז רעד ןיא רעפטנע ןַא
 -ידיי רעד ןיא ךיוא גנורעקלעפַאב רעד רַאפ ןעגנוכַאמטנַאקַאב עלַא ןופ גנוכעל
 ,(=1 *ךַארּפש רעש

 "עג טשינ ןבָאה ןעגנורעדָאפ עשידיי עטכערעג עכלעזַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ןכעלרעגריב ןשיליוּפ ןוא ןשידיי ןופ םרָאפטַאלּפ רעמַאזניימעג ַא ןיא ןייז טנעק

 רעטקַארַאכ ןשיליױוּפ ךעלסילשסיוא ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קָאלב

 -נסיברַאפ יד לדיפ עטשרע יד טליּפשעג ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ןוא טָאטש רעד ןופ

 דצמ גנוטכילפרַאפ ַא ןופ ןלעפ סָאד .שארב סעקעדנע יד טימ ןטימעסיטנַא עטס
 טָאה ןעגנורעדָאפ עשידיי עלַאמינימ עסיוועג ןענעקרענָא וצ םיפתוש עשיליוּפ יד
 ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,"קָאלב ןלַאנָאיצַאנ ןשידייא םעד ןטלַאהעגּפָא טשינ רעבָא
 -זיוה יד ןופ רעריפ ןוא ןסקָאדָאטרָא ,ןטסינויצ ,ןרָאטַאלימיסַא יד טרעהעג
 ןוא ןקַאילָאּפ יד טימ ךיז ןקיניײארַאפ וצ ,םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאפ ,רעציזַאב
 עשיליוּפ יד ןופ ךַאמּפָא-לַאװ םעד ןגעוו .עטסיל ןייא ייז טימ ןלעטשסיױרַא

 ;ןבירשעג ןַאגרָא רעשידנוב רעד טָאה ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב עשידיי ןוא
 םנופ ןסַאמ עטיירב יד ,עשרַאװ רַאפ ןעמוקעג זיא טנעמָאמ רעשירָאטסיה ַא;

 רעייז ןגָאזסױרַא טנעקעג ןבָאה ןוא טפרַאדעג ןבָאה קלָאפ ןשידיי ןוא ןשיליױּפ
 -רַאּפ עשיליוּפ עזַאושזרוב יד ןוא .טלָאװעג טשינ רעבָא סָאד טָאה'מ .ןליוו

 -לדער עשידיי עזַאושזרוב יד ןוא עטייווצ יד ענייא ןעגנודרַאפ ךיז ןבָאה ןעייט
 ,(++ "ןטַאדנַאמ 15 רַאפ ןטימעסיטנַא יד טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה רעריפ

 -ניא עשיטַארקַאמעד עּפורג ַא םעד ןגעק טעוװעטנובעג ךיז טָאה ןדיי ייב
 -סקלָאּפ ןשידיי ַא טעדליבעג ןבָאה יז .שארב יקצולירּפ חנ טימ ץנעגילעט
 ענעגייא ןַא טלעטשעגסױרַא עירוק רעטסקעז רעד ןיא טָאה סָאװ ,טעטימָאק
 ,עטסיל-ןטָאדידנַאק

 זַא ,ןזיוועג טָאה עירוק רעטסקעז רעד ןיא ןלַאװ יד ןופ טַאטלוזער רעד

 יד ייב ייס ןקַאילָאּפ יד ייב ייס ,רעלייו עמירָא יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד
 15 יד ןופ ןבָאה סָאװ ,סעטסיל עכעלרעגױיב יד רַאפ טמיטשעג טָאה ,ןדיי
 ן(עידיי םעד ןופ גיז רעד ןעוועג זיא קידנשַארעביא ,11 ןעמונעגוצ ןטַאדנַאמ
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 -ללב םעד ןופ הלּפמ יד ןוא (ןטַאדנַאמ 4 ןוא ןעמיטש 8,611) טעטימָאק-סקלָאפ

 יד ,(סַאדנַאמ ןייק) טעטימָאק ןשידיי ןטקינייארַאפ םעד -- קָאלב-לארשי

 -עדנע ןופ עטסיל עמַאזניימעג יד ןעמוקַאב ןבָאה ןעמיטש לָאצ עטסערג-טייוו
 -סילַאיצָאס 4 יד ןופ ,ןטַאדנַאמ 7 ןוא ןעמיטש 12,988 --- סעקעדַאכ ןוא סעק
 5,916 ןעמוקַאב) עיצקַארפ .ס.9.9 רעד ןופ ןעוועג 2 ןענייז רענעמטַאר עשיט
 ינַאגֹרָא עכַאװש ַא עשרַאװ ןיא טַאהעג טלָאמעד זיב טָאה סָאװ ,(ןעמיטש

 ,(ןעמיטש 3,711) טַאדנַאמ 1 ןעמוקַאב טָאה קָאלב רעשיטסילַאיצַאס רעד ;עיצַאז

 "יױּפ רעד זַא ,ןזיוועג טָאה ץלַא סָאד .(ןעמיטש 2,621) .ל.9.ק.ך.ס יד ךיוא ױזַא

 -רעטעברַא רעד ןשיווצ טיײרּפשרַאפ ףיט ןוא טיירב זיא םזילַאנָאיצַאנ רעשיל
 ,ןסָאמ עמירָא ללכב ןוא טפַאש

 טייקנדירפוצ ַא ןפורסיורַא טנעקעג טשינ טָאה ןלַאװ יד ןופ גנַאגסיוא רעד

 ,סָארדרַאפ ַא ןעוועג זיא טרפב .,רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןשיוװצ

 ענעגיא ערעייז ןופ רעייטשרָאפ ןטקעריד ןייק ןבָאה טשינ ןלעוװ ייז סָאװ

 ןעועג זיא קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ טַאדידנַאק רעטשרע רעד לייוו ,ןעייר
 יד זַא ,ןזיוועגנָא ןבָאה ענעדירפוצמוא יד .עציױועל .ם.פ.פ ןופ רעיײטשרָאפ ַא
 ןעמוקַאב קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה ןעמיטש טייהרעמ עטסערג-טייוו

 ןבָאה תוביס עקיטייז זַא ןעוועג זיא תמא רעד ,ןלַאטרַאװק עשידיי יד ןיא
 ןעמ טָאה ,ןרידידנַאק ןענעק וצ ידכ .ןטַאדידנַאק יד ןופ ייר יד ןעוועג םרוג
 לָאצ ַא .ךַארּפש עשיליוּפ יד ןשרעהַאב טוג ןוא טלַא רָאי 20 ןייז טפרַאדעג

 ןַאטַאנ ,ךעשזָא (יצירוַאמ) השמ ,טרעביז ןושרג) רעוט עשידנוב עוויטקַא

 רעשיליוּפ רעד ןיא רענדער עטוג ןעוועג ןענייז סָאװ ,(ערעדנַא ןוא ןַארּפַאש

 רעד .רָאי 20 ןופ רעטלע יד טכיירגרעד טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ,ךַארּפש
 ,טַאקשומ ווַאלסישזדז טרָא ןטשרע ןפיוא ןלעטשוצסיױורַא טנַאלּפעג טָאה דנוב

 ךיז שירָאגעטַאק רעבָא טָאה רע ,טַאדידנַאק רעקיסַאּפ ַא ןעוועג זיא סָאװ

 -עג טשינ זיא רעכלעוו ,עגיצ דערפלַא רעינישזניא ןבילבעג זיא .טגָאזעגּפָא
 ןטשרע ןמיוא ןרירוגיפ טנָאקעג טשינ רעבירעד טָאה רע ,רענדער ןייק ןעוו
 ןשיטסילַאיצָאס ןופ .טרָא ןטייווצ ןפיוא טלעטשעגסױרַא םיא טָאה'מ ןוא טּרָא

 רעכלעוו ,יקסוועשישט ףעזוי רעינישזניא טַאר-טָאטש ןיא ןיירַא זיא קָאלב
 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב עלַאיָאל ַא ןזיװעגסױרַא ,בגַא ,טָאה

 ןימַאלוגער-לַאװ ןטיול טָאה סָאװ ,עטסיל רעד ןופ .טרפב דנוב םוצ ןוא ללכב

 טשינ ןבָאה ייז לייוו ,ןכָארטשעגסיוא יירד ןעמ טָאה ,ןעמענ 20 ןבָאה טפרַאדעג

 םעד ייז ןשיװצ ,רעטעברַא עשידיי יירד עלַא -- שיליופ טנעקעג קירעהעג יו
 ערעדנַא יד) רעלגירטש והילא רעקעב םעד ,טַאדידנַאק ןשידנוב ןטייווצ

 ןוא רעכַאמ-לגיּפש ַא ,גרעבנייוו שרעה ןעוועג ןענייז ענעכָארטשעגסיױא ייווצ
 .(רעקלאוו ַא ,ןײטשנעגרָאז השמ

 טגנערבעגסױהַא טָאה ייז .תונעט עלעיפיצנירּפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 ,ןבירשעג רע טָאה ,רעטעברַא רעשידיי רעד; .םעדעמ .וװ ןעלקיטרַא ייווצ ןיא
 ןעמ זַא ,רעדָא םיא ןופ טייוו טַאלג ךיז טליפ ןעמ רעדָא : לזמ ַאזַא ןיוש טָאה
 -מורַא טסעפ ױזַא םיא ןעמ לי ,םיא טימ ןעמענרַאפ ןָא ָאי ןיוש ךיז טביוה
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 רע ביוא ,ןרעו טקיטשרעד ןצנַאגניא טעװ רע זַא ,סמערָא יד טימ ןעמענ

 טקנעב ןעמ רעדָא טלַאק דיי םעד וצ ךיז טיצַאב ןעמ דעדָא ,ןזָאל רָאנ ךיז טעוו
 ךיז ןשימסיוא רָאנ שרעדנַא טשינ לי ןעמ זַא ערב ַאזַא טימ םיא ךָאנ
 טביוה סע ואוו ןענעקרעד ןענָאק טשינ לָאז ןעמ ,ךעלטנירג ױזַא םיא טימ

 טשינ ? ךיז טכַאד ,םיכוּפיה ייווצ .,דיי ַא ךיז טקידנע'ס ןוא טסירק ַא ןָא ךיז

 רעד יא טײקטלַאק יד יא :ןטייווצ םוצ רענייא טנָאנ ןענייז םיכוּפיה יד !רָאג
 ,..?עדייב ייז ןרירָאנגיא ךיי סלַא דיי םעד : ךירטש ןעמַאזניימעג ןייא ןבָאה ןערב
 סיוא ןרעוװ ןלָאז ייז : יאנת ןטימ סָאד זיא ,ןדיי ךָאנ ָאי ןיוש טקנעב ןעמ זַא;

 יא רע יו ױזַא רעטעברַא ןשידיי םעד ןעמענ רעבָא לָאז ןעמ, ..."ןדיי
 ןוא ןעגנורעדָאפ עלעיצעּפס ענייז טימ ,טרַאנגיא רעלַאנָאיצַאנ ןייז טימ

 יו ױזַא םיא ןעמענ ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רערעדנוזַאב ןייז טימ ,ןעגנובערטש

 ןוא דיי ַא סלַא ,עיצַאנ רערעדנַא ןַא ןופ דילגטימ ַא סלַא טייטש ןוא טייג רע
 ןעמ יוװ ױזַא טקנוּפ ,טייקשידיי ןייז קידנענעקרענָא ,םיא טימ ךיז ןקינייארַאפ
 -גיא ןימ ַאזַא ,עּפורג רערעדנַא רעדעי ןופ טרַאנגיײא עלַאנָאיצַאנ יד טנעקרענָא
 -לעז ַא סלַא זיולב ןבעלרעד רימ ןגעלפ זנוא וצ גנואיצַאב עלַאנָאיצַאנרעט
 "ללב ןקידנעטש םנופ ּפָא רעטלוב ךָאנ ךיז טגָאלש סָאװ ,םַאנסיוא םענעט
 םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעד ןיא; :תונעט יד טקורעגסױרַא םעדעמ טָאה טערקנָאק
 : ןטקנוּפ עקיטכיוו ייווצ טלעפעג ןבָאה קָאלב ןשיטסילַאיצָאס רעװעשרַאװ םנופ
 -- קורדסיוא ןטערקנָאק ריא טימ) עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ יד
 בילוצ ,הביס יד .,ור-תבש ןגעוו גנורעדָאפ יד ןוא (ןטַאר-לוש עלַאנָאיצַאנ יד
 רעמַאזניימעג רעד ןיא ןענופעג טשינ ךיז ןבָאה ןטקנוּפ עקיזָאד יד רעכלעוו
 ,גנוקיניײארַאפ ַא טלָאװעג טָאה ןעמ :ערָאלק ץנַאג ַא זיא ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ
 זנוא ןדיישעצ ןטקנוּפ ייוצ עקיזָאד יד יו ױזַא ןוא .קרַאטש רעייז טלָאװעג
 .(6+ ?הרשּפ ַא וצ ןעמוק ידכ ,טקעמעגסיוא ייז ןעמ טָאה ,ףתוש רעזנוא ןופ

 סיוא ןקירד ייז זַא ,גנוקרעמַאב ַא ןעוועג זיא ןעלקיטרַא ייווצ סמעדעמ ייב
 טייהרעמ-עיצקַאדער רעד ןופ גנולעטש יד .,רבחמ ןופ גנוניימ עכעלנעזרעּפ יד
 .דנאהרעטנוא יד טריפעג טָאה רעכלעוו ,חנ קורדסיוא םוצ טננערבעג טָאה
 רע טָאה ןעלקיטרַא ייווצ ןיא .קָאלב ןשיטסילַאיצָאס םעד ןפַאש ןתעב ןעגנול
 ןגעוו ןפרואוורָאפ עטערקנָאק יד ךייש סָאװ .תונעט סמעדעמ ףיוא טרעפטנעעג
 :טרעפטנעעג חנ טָאה ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעד ןיא ןלעפ סָאװ ,ןטקנוּפ ייווצ יד
 -סיה םענעבעגעג ןיא טַאירָאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ טָאה ור"תבש ןופ עגַארפ יד
 טָאה רעבירעד ,גנוטיײדַאב עלעוטקַא עקיטכיוו ַאזַא טשינ טנעמָאמ ןשירָאט
 רעד ךייש סָאװ .יאנת ןטגנידַאבמוא ןַא רַאפ ןכַאמ סָאד טפרַאדעג טשינ ןעמ
 גנורעדָאפ רעד ןופ טלַאהניא רעד ןיא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקזלַאנָאיצַאנ
 ןלעטש עטריטיצ רעירפ יד עז) םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעד ןיא ןַארַאפ שוריפב
 טימ ,חנ טביירש ,םירבח יד, .(297 טייז ףיוא םרָאפטַאלּפילַאװ רעד ןיא
 ןעייטש ןוא ןענַאטשעג טשינ ןענייז ןסָאלשעג קָאלב םעד ןבָאה רימ עכלעוו
 -ַאג יד עגונב טקנוּפדנַאטש רעזנוא ףיוא ןצנַאגניא טשינ ךיוא טציא ךָאנ
 ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד .ןטייהרעדנימ יד ןופ טכער עלערוטלוק-לַאנָאיצ
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 טכַאמעג רָאלק ןוא םידדצ יד טרעטנענרעד רעבָא ןבָאה ךיז ןקידנעטשרַאפ סָאד

 .סעמַאזניימעג סלַא ןרילומרָאפ ןענעק ייז סָאװ ,ןייגנייא ןענעק ייז סָאװ ףיוא
 טכער עלערוטלוק יד ןענעקרענָא ןיא ? עמַאזניימעג סָאד טײטשַאב סָאװ ןיא

 עקיזָאד יד ןרעכיזרַאפ וצ טייקיטיונ יד ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 וצ טכער טָאה קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,ןענעקרענָא ןשירָאגעטַאק ןיא ;טכער
 לוש עקיזָאד יד זַא ןוא ךַארּפשרעטומ ןייז ןיא לוש-סקלָאפ ענעגייא ןַא ןבָאה
 רעשידיי רעד ןופ טכער יד ןענעקרענָא ןיא ;טריטנַארַאג ןייז םיא ףרַאד

 ,(++ ?סעיצוטיטסניא עשיטָאטש יד ןיא ךַארּפש

5 
** + 

 ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא (1917) רעטעּפש ןענייז ןטַאר-טָאטש ןופ ןלַאוװ

 -לַאװ ערענָאיצקַאער עבלעז יד ןעוװעג זיא םוטעמוא .טעטש ערעדנַא לָאצ

 רעלייוו ןעמירָא םעד טעבנגַאב טָאה סָאװ ,םעטסיס-עירוק ַא טימ עיצַאנידרָא

 ןטַאדנַאמ טנעצָארּפ םעניילק ַא רָאג ןעמוקַאב טָאה רעלייוו טייהרעמ יד --

 5 עטשרע יד ןעמונעגוצ 50 רענעמטַאר 60 ןופ ןבָאה ,לשמל ,שזדָאל ןיא

 רעמ טַאהעג טָאה עירוק עטצעל יד שטָאכ ,עטסקעז יד זיולב 10 ןוא סעירוק

 "עג דנוב רעד טָאה םוטעמוא .ןעמַאזוצ 5 עטשרע יד יו עטקיטכערַאב-לַאװ

 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ גנוקינײארַאפ-לַאװ ַא ןפַאש ןגעוו ןעגנואימַאב טכַאמ

 רעבירעד זיא דנוב םעד .טַאהעג טשינ החלצה ןייק טָאה רע רעבָא ,ןעײטרַאּפ

 ,קידנעטשבלעז עינַאּפמַאקילַאװ יד ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא

 טעברַא-גנורעלקפיוא עסיורג ַא טריפעג דנוב רעד טָאה רעטרע עלַא ןיא

 עשיטסילַאיצַאס סָאד טכַאמעג טנַאקַאב טָאה רע :ןלַאװ יד טימ תוכייש ןיא

 יד טנַאטַאב ןוא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעלַאנומָאק ןופ טיבעג ןפיוא םַארנָארּפ

 ןריקיטירק וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ייברעד .ןעגנורעדָאפ עשידיי עלעיצעּפס

 יד ןיא רעטרע ייר ַא ןיא ןבָאה סָאװ ,עײטרַאּפ עשידיי עכעלדעגריב יד

 ששיטימעסיטנַא טימ סעטסיל עמַאזניימעג טלעטשעגסױרַא סעירוק שטשרע

 טלדַאטעג ןענייז יז ,ןטַאדנַאמ יד ךיז ןשיווצ טלייטעצ ןלַאװ ןָא ןוא ןעײטרַאּפ

 -עגנירַא טשינ סעמרָאפטַאלּפילַאװ ערעייז ןיא ןבָאה ייז סָאװרַאפ --- ןרָאװעג

 רעשידיי רעד רַאפ טכער ןיא לוש רעשידיי ַא ןופ ןעגנורעדָאפ יד טלעטש

 ץזָאלנּפיצנירּפ יד רַאפ ךיוא יו סעיצוטיטסניא עכעלטנפע יד ןיא ךַארּפש

 ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,ןטעטימָאק עשידיי ענײמעגלַא יד ןיא ןעגנוקינייארַאּפ

 ןיא זַא ,ןפָארטעג טָאה ןטלעז טשינ .,ןטסינויצ ןוא םידיסח ,ןרָאטַאלימיסַא ןופ

 -עג ןרָאטַאלימיסַא-םידיחי עטלייצעג ןבָאה ןטעטימָאק-לארשי-ללכ עכלעזַא

 -רַאפ ערעייז ןוא שיליוּפ ןופ שינעטנעק רעייז קנַאד ַא לָאר-טּפיױה יד טליּפש

 שרענעלק יד ןיא זילב טשינ .טפַאשלעזעג רעשילױוּפ רעד טימ ןעגנודניב

 .שרעדנַא ןעוועג טשינ זיא עשרַאװ ןיא וליפא ,רעטרע

 -סיוא ןענייז ,שזדָאל ןיא ,טָאטש רעטסערג-טייווצ רעד ןיא ןלַאװ יד ךיוא
 -נַאמ 10 יד ןופ .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד רַאפ קיטסניג טשינ ןלַאפעג
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 -סיוא טָאטש-קירבַאפ רעסיורג רעד ןיא ןענייז עירוק רעטסקעז רעד ןיא ןטַאד

 טָאה עציועל .ספפ יד .ןטסילַאיצָאס עשילױּפ 2 זיולב ןרָאװעג טלייוועג

 -יטש 1,420 -- עיצקַארפ .ס.9.9 יד ,טַאדנַאמ 1 ןוא ןעמיטש 1,838 ןעמוקַאב

 ,טַאדנַאמ ןייק ןוא ןעמיטש 525 לכח-ךס --- .ל.פ.ק.ד.ס יד .טַאדנַאמ 1 ןוא ןעמ
 -יטש עשילוּפ לָאצ עטסערג-טייוו יד שזדָאל ןיא ךיוא ןבָאה ,עשרַאװ ןיא יו

 ,סעקעדַאכ ןוא סעקעדנע יד ןעמוקַאב ןעמ

 :ייוצ זיולב ןעוועג ןענייז עירוק רעטסקעז רעד ןיא סעטסיל עשידיי
 סָאװ ,טעטימָאק-לָאוו רעשידיי רעלַארטנעצ רעד .ןיצ-ילעופ ןופ ןוא דנוב ןופ
 ןוא ןטסיקלָאפ ,ןטסינויצ ,םידיסח ,םירחוס ,ןטנַאקירבַאפ ןעמונעגמורַא טָאה

 -- רענעמטַאר 28 טריפעגכרוד סעירוק 5 עטשרע יד ןיא טָאה ,ןרָאטַאלימיסַא
 רעד .טייהרעדנימ ַא טעדליבעג טָאטש ןיא ןבָאה ןדיי יד שטָאכ ,טייהרעמ ַא
 ,רערעסערג ַא ןעוועג זיא ןטכיש עכעלגעמרַאפ יד ןשיװצ ןדיי טנעצָארּפ
 -וק עטריגעליווירּפ יד ןיא עטקיטכערַאב-לַאװ רעמ טַאהעג ייז ןבָאה אלימב
 5 צטשרע יד ןיא ןטַאדנַאמ לָאצ רעסיורג רעד טימ טקיטעזעגנָא .סעיר
 טשינ עטסיל ענעגייא ןַא ןסָאלשַאב טעטימָאק-לארשי-ללכ רעד טָאה ,סעירוק
 רעד רַאפ ןעמיטש וצ ןדיי יד ןפורעג ןוא עירוק רעט6 רעד ןיא ןלעטשסױרַא
 2 ןוא ןעמיטש 2,545 ןעמוקַאב םעד תמחמ טָאה יז .ןויצ-ילעופ ןופ עטסיל
 -נַאמ 1 ןוא ןעמיטש 1,654 זיולב ןעמוקַאב טָאה דנוב רעד תעב ,ןטַאדנַאמ
 ,טַאד

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ואוו ,טעטש-ץניװָארּפ לָאצ רעניילק ַא ןיא ךיוא

 -סױרַא ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ ַא טריפעג דנוב רעד טָאה ,ןטַאר-טָאטש ןופ ןלַאװ

 עטסיל רעשידנוב רעד ןופ ןענייז שילַאק ןיא .סעטסיל-ןטַאדידנַאק טלעטשעג
 1 -- ןידנעב ןיא ,1 -- קעװַאלצָאלװ ןיא ,רענעמטַאר 2 ןרָאװעג טלייוועג
 ןבילוצ טלסּפעג טַאדידנַאק ןטייוצ םעד רעבָא ,2 ףיוא ןעמוקַאב ןעמיטש)
 | ,((שילױוּפ ןייק ןענעק טשינ

 רעד טָאה ,גנוגעוװַאב עשידנוב עקרַאטש ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,ןילבול ןיא
 עשידיי עטושּפ ,ןטַאדידנַאק ענייז לייוו ,ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב וצ ןפורעג דנוב
 ןעמַאזקע םעד ןטלַאהסיוא טשינ ןבילוצ ןרָאװעג טלסּפעג ןענייז ,רעטעברַא
 ןיא ןענייז טָאטש רערעסערג ַאזַא ןיא וליפא .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
 ,ץנעגילעטניא עטרימָאלּפיד ןייק ןעוועג טשינ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד
 -וטס רָאּפ ַא ןעוועג ָאי ןענייז'ס .ךַארּפש עשילוּפ יד ןשרעהַאב ןלָאז סָאװ
 -רעטלע ןקיטיונ םעד טכיירגרעד טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז רעבָא ,ןטנעד
 ןשיטסילַאיצָאס ַא ,עשרַאװ ןופ רעטסומ ןטיול ,ןדליב טוואורּפעג טָאה'מ .זנעצ
 רַאפ ןבילקעגסיוא רעסעב ןבָאה ייז רעבָא ,עציועל .ס.פפ רעד טימ קָאלב
 ןענעק ייז זַא ,טגָאזעג ןפָא ןבָאה ייז .עיצקַארפ .ס.ּפ.ּפ יד קָאלב ַא ןיא םיפתוש
 ןשיווצ ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד בילוצ ןפַאש טשינ דנוב ןטימ קָאלב ןייק
 -רָאפ זיא 1916 רעבמעצעד ןט2 םעד .רעטעברַא עשילױּפ ןסַאמ עטיירב יד
 לשיפ רעוט רעשידנוב רעד ,רעמענלייטנָא טנזיוט 3 טימ גניטימ ַא ןעמוקעג
 -לַאװ רעד ןיא טקנוּפ םעד בילוצ זַא ,טעדנירגַאב עדער ַא ןיא טָאה סייוו
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 -טַאר רעקיצנייא ןייא ןייק טעװ)/ ךַארּפש עשילוּפ יד ןענעק ןגעוו עיצַאנידרָא

 ַא ךָאנ .."טלייװעגסיוא ןרעוו ןענעק טשינ רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןַאמ

 "רָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,העש 5 טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיסוקסיד
 רעד זַא ןוא ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד זַא ,גאלש

 יד ןופ רעיטשרָאפ רעד טשינ ןזיא טעטימָאק-לַאװ רעשידיי רענײמעגלַא

 ןענייז 1918 רעבמעטּפעס 29 םעד .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסַאמ עטיירב
 ךיוא .טַאר טָאטש ןופ ןלַאװ לָאמ ןטייוצ םוצ ןעמוקעגרָאפ ןילבול ןיא
 ןלָאז סָאװ ,ןטַאדידנַאק עקירעהעג ןייק טַאהעג טשינ דנוב רעד טָאה לָאמ סָאד

 .שילוּפ ןופ שינטנעק ןוא רעטלע רעד טיול ןימַאלוגער-לַאװ םעד ןכערּפשטנַא

 .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא זיולב ןופ עטסיל ַא טלעטשעגפיונוצ טָאה רע

 -הסיסג יד ןעוועג ןיוש ןעניי'ס .טלסּפעג טשינ עטסיל יד רעבָא טָאה'מ

 -רעקעב רעד ןרָאװעג זיא טלייועגסױא ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד ןופ געט

 רעירפ רָאי ייווצ טימ זיא רעכלעוו ,רעבלעז רעד ,רעלגירטש והילא רעטעברַא

 ...עשרַאװ ןיא קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ עטסיל רעד ףיוא ןרָאװעג טלסּפעג

* 
 28 לא

 ןלאירוק ןרענָאיצקַאער-יכרַא ַאזַא ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןטַאר-טָאטש יד

 ןעועג זיא רעטעברַא יד ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ יד ואוו ןוא םעטסיס-לַאוװ

 .סענובירט עשיטילָאּפ יװ ןרָאװעג טצונעגסיוא ךָאד ןענייז ,עכַאװש ַא רָאג זיב

 סָאװ ,רענעמטַאר עכעלרעגריב עשידיי יד ןוטעג טע ןבָאה ןטסקיצניװ םוצ

 -טָאטש יד ןיא ןעמוקוצניירַא ןטייקירעװש עסיורג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 יד ןיא .סעירוק 5 עטשרע יד ןופ ןטַאדנַאמ יד טימ ךיז ןלייטעצ ךרוד ןטַאר

 טשינ ללכב ןעגנורעדָאפ עשידיי עלַאנָאיצַאנ ןייק ייז ןבָאה סעמרָאפטַאלּפ-לַאװ

 רָאג טשינ ,עקידנעלמַאטש ןיא ןוטעג סע ןבָאה ייז רעדָא טלעטשעגסױרַא

 יד טצונעגסיוא ןבָאה רענעמטַאר עכעלרעגריב עשיליוּפ יד .רעטרעוו ערָאלק

 -סעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ-לַאנָאיצַאנ עשיליוּפ ןכַאמ וצ ףיוא ןעגנוציז עטשרע

 "טימ ךיז ןבָאה רענעמטַאר עכעלרעגריב עשידיי יד עכלעוו ןיא ,סעיצַאט

 -נערבוצסיױרַא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טשינ רעבָא ןבָאה עטצעל יד ,טקילײטַאב

 ןיא וליפא ןעוועג זיא ױזַא .ןעגנורעדָאפ עשידיי יד סעיצַארַאלקעד ןיא ןעג

 -ַאב טשינ רעייז טליפעג ךיז ןבָאה ןטסינויצ יד .עשרַאװ טָאטש-טּפיױה רעד

 -רעד וצ טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ םעד ןטעבעג ייז ןבָאה ,םעד בילוצ םעווק

 ןגײלּפָא טלָאװעג טָאה עּפורג עשיטסינויצ יד זַא ,ןעמָאנ רעייז ןיא ןרעלק

 ןופ עיצַאטסעּפינַאמ יד ןרעטש טשינ ידכ ,ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עריא

 -ַאב טשינ ךיז ןבָאה ןעגנוריּפורג יירד זיולב .תודחא רעשיליוּפ רעלַאנָאיצַאנ

 ערעייז טנעיילעג גנוציז רעטשרע רעד ףיוא ןוא ?תודחַא; רעד ןיא טקיליײט

 ,(עיצקַארפ סיקצולירּפ חנ) עּפורג-סקלָאפ עשידיי יד :סעיצַארַאלקעד ענעגייא

 יד) .ל.פ.קד.ס ןופ ןַאמטַאר רעד ןוא קָאלב ןשיטסילַאיצַאס ןופ ןַאמטַאר רעד

 -ָאירטַאּפ רעד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז עיצקַארפ .ס.9.9 רעד ןופ רענעמטַאר 2

 ,(טנעיילעג טשינ עיצַארַאלקעד ענעגייא ןייק ןוא "תודחא, רעשיט
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 ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה יקסוועשישט ףעזוי ןַאמטַאר סָאװ ,עיצַארַאלקעד יד
 .ס.9.9 ןופ רענעפ יד רעטנוא טריזינַאגרָא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןוא ןשיליופ

 ,טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא טנעיילעג ,דנוב ןוא
 טשינ יז רוזנעצ יד טָאה טייקפרַאש ריא בילוצ .,עפרַאש רעייז ַא ןעוועג זיא

 ןטייק עיינ ידק : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .עסערּפ רעד ןיא טזָאלעגכרוד
 ףיוא ןלַאפ ךָאנ ןלעוו ןוא ןלַאפ סָאװ ,ןדייל ןוא ןקילגמוא יד ,ןטסַאל עיינ ןוא

 יד ,רעדנעל עטגיזַאב יד ןיא ייס עכיירגיז יד ןיא ייס ןסַאמ-רעטעברַא יד
 ךעלדיײמרַאפמוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגערפיוא ןוא ןעגנושיוטנַא ערעיוהעגמוא
 ,המחלמ רעד ןופ ןטַאטלוזער ןוא ןליצ יד ןרעוו טלוב ןלעוו'ס ןעוו ,םוטעמוא

 -גולסיירטפיוא עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס עסיורג ןופ גָאזנָא םעד ךיז ןיא ןגָארט
 יד ןופ ןוא ןצַאזנגעק-ןסַאלק יד ןופ גנופרַאשרַאפ רעקיטלַאװג ַא ןופ ,ןעג

 -ַאיצָאס יד ןלעװ ןשינעעשעג עקיזָאד יד ןופ סעצָארּפ ןיא ,ןפמַאק-ןסָאלק
 ץלַא ןיא ןוא ןסַאמ יד וצ גנַאגוצ ןרעטכייל ַא ןעניפעג ןעננוזָאל עשיטסיל

 ןופ ןסערעטניא יד ןיא טריפעג טרעוו המחלמ עקיטציא יד .,ןזיירק ערעטיירב
 ןופ ןעגנוזָאל עטלעטשעגסירַא-טציא יד, .."תוכולמ עשיטסילַאירעּפמיא יד
 ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב יד סיוא ןצונ טייקיגנעהּפָאמוא רעלַאנָאיצַאנ סנליוּפ
 -ַאנ ןופ עיצקיפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןסערעטניא-ןסַאלק ערעייז ןרעיילשרַאפ וצ

 ַא ןופ םרָאפ רעיינ ַא רַאפ עקסַאמ ַא ןענייז ןעגנוזָאל יד .תודחא רעלַאנָאיצ

 סָאװ ,רערעבָארעד יד ןופ גנוריגער רערעדנַא רעדָא רעד טימ קיטילַאּפ-הרשּפ
 שיטקַאפ ןעניד ייז .רעזיילסיוא סנליוּפ ןופ לָאר יד ןליּפש טשרמולכ ףרַאד
 ,םידדצ עקידנריפ-גירק יד ןופ םענייא ןסערעטניא עשיטסילַאירעּפמיא יד
 ןוא טכַאמרעביױא רעד ןופ דנַאל סָאד ןזיילסיוא וצ ,טייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ וצ

 -ַאיצַאס רעד זנוא טריפ תוחוכ עשיטסילַאירעּפמיא יד דצמ גנוקירדרעטנוא
 ןטימ ןוא ןעגנוריגער עלַא טימ ףמַאק ןזָאלסימָארּפמָאק ןופ געוו רעשיטסיל
 יעג רימ ןטלָאװ גנונדרָא יד ןפרַאװמוא ךרוד זיולב .רדס ןשיטסילַאטיּפַאק

 ?קיטילַאּפ רעשירעריפרַאפ רעד וצ ףוס ןקיטליגדנע ןַא ןכַאמ טנָאק

 יבגל תוכולמ עשיטסילַאירעּפמיא יד ןופ קיטילָאּפ יד ןטכױלַאב ןכָאנ
 רעשיטילַאּפ רַאפ, טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ףמַאק ַא טנָאזעגנָא טרעוו ,ןליױּפ
 סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא טכער עשיטילַאּפ רַאפ ,טייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא
 רימ תעב .טייקידנעטשטסבלעז עטסערג יד דנַאל רעזנוא ןרעכיזרַאפ ןלָאז

 ןעגנַאלרַאפ ךיוא רימ ןלעוו ,דנַאל ןצנַאג ןופ טייחיירפ רעד רַאפ ןפמעק ןלעוו

 רעזוא סלַא .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד רַאפ סעיטנַארַאג
 ןשירָאטעלַארּפ םעד רימ ןטכַארטַאב ףמַאק ןקיזָאד ןיא ןטעדניברַאפ ןקיצנייא
 ןשיטַארקָאמעד-יטנַא םעד תמחמ זיא טַאר-טָאטש רעד .?לַאנָאיצַאנרעטניא
 -יטילָאּפ ןופ גנוטסעפ ַא יװ ןרָאװעג טריזירעטקַארַאכ םעטסיס-לַאװ ןלאירוק

 טנכערעגסיוא עיצַארַאלקעד יד טָאה ףוסל .עיצקַאער רעלַאיצָאס ןוא רעש
 רעד ,טפַאשטריױװ רעלַאנומָאק ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנורעדָאפ עטערקנָאק ייד ַא
 יד טימ גנודניברַאפ רעטסגנע ןיא ןרעוו טריפעג טעװ טַאר-טָאטש ןיא ףמַאק
 ,טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןוא ןשילױוּפ ןטריזינַאגרָא ןופ ןסַאמ עטיירב

 -ַאנ ןופ ןקירדסיוא עלַא טימ, ףמַאק ַא עיצַארַאלקעד יד ןָא טגָאז ףוסל
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 -ַאושזרוב רעשיליוּפ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד טימ ,םזילַאנָאיצ

 "רעטעברַא םעד דמערפ ןענייז סָאװ ,סעּפורג יד ןופ םזיניוװַאש ןטימ ,עיז
 ,(עיצקַארפ .ס.ּפ.פ טניימעג) ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןעמָאנ םעד ןגָארט ןוא סָאלק

 סָאװ ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד טימ

 וצ ףיױא .תודחא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעגנוזָאל עקידתועיבצ יד טײרּפשרַאפ

 לעװ ,יקסוועשישט ןַאמטַאר טרעלקרעד טָאה ,טכער-טייהרעדנימ יד ןרעכיזרַאפ
 יד ןרעכיזרַאפ ,ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ ןלוש עשיטָאטש ןרעדָאפ ךיא
 יװ ,ייז וצ ןדנעוו ךיז ןוא סעיצוטיטסניא עשיטָאטש יד ןיא ןדייר וצ טכער
 ןבעגסױרַא סָאד ןייז ףרַאד שירָאטַאגילבָא .שידיי ןיא תובושת ןעמוקַאב ךיוא
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיוא גנורעקלעפַאב רעד וצ סעיצַאקילבוּפ

 ןופ ןעײטרַאּפ עדייב ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַארַאלקעד רענײמעגלַא רעד ץוחַא
 רעטשרע רעד ףיוא יקסוועשישט ףעזוי ןַאמטַאר טָאה קָאלב ןשיטסילַאיצָאס

 -עד עלעיצעּפס ַא טנעיילעגרעביא ךיוא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ גנוציז

 ןיא טריזינַאגרָא ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַארַאלק

 : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .דנוב

 -ױּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןפמעק ןלעװ ןוא רימ ןפמעק ,רעירַאטעלָארּפ יו,
 ,םעד וצ ןבערטש רימ .ןליוּפ ןופ גנוריזיטַארקָאמעד רעד רַאפ םירבח עשיל
 קלָאפ עיירפ סָאד --- גנורעקלעפַאב יד ןעמיטשַאב לָאז דנַאל ןופ לרוג ןגעוו זַא

 עצנַאג יד סעצײלּפ ערעזנוא ףיוא רימ ןגָארט ,ןדיי רעטעברַא יווק ..."אפוג
 ,קלָאפ ןשידיי ןפיוא טלַאפ סָאװ ,גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ אשמ

 -טנַא רעלערוטלוק רעטרעטשעגמוא ןופ טייקכעלגעמ רעד רַאפ ןפמעק רימ

 ןעיירעגירק-ןסַאר ןוא האנש רעדעי ןגעק סױרַא ךיז ןגָאז רימ .גנולקיוו
 זיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ףמַאק-ןסָאלק

 רימ .טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ַא דנַאל םעד ןיא ןענייז רימ .,גנוזָאל רעזנוא

 רימ -- ןטייהרעדנימ יד רַאפ טכער עלַאנָאיצַאנ ןענעקרענָא רַאפ ןפמעק

 .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לָאנָאיצַאנ וצ ןבערטש

 -עגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנוזָאל יד ןופ קיגנעהּפָאמוא

 ןיא ןוא קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעד ןיא ןרָאװעג טקור

 -ַאגרָא עדייב ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג טנעיילעג זיא סָאװ ,עיצַארַאלקעד רעד
 ןיא ןרעלקרעד וצ קיטיונ טגנידַאבמוא רַאפ רימ ןטלַאה ,קָאלב ןופ סעיצַאזינ
 ;:סעקידנגלָאפ ןעמָאנ רעזנוא

 : ןרעדָאפ רימ
 "דוב ןופ קלח ןקידנכערּפשטנַא ןַא ןעמיטשַאב לָאז טַאר-טָאטש רעד

 רעשידיי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק יד ןקידירפַאב וצ ףיוא טעשז
 עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב-גנודליב יד ןקידירפַאב וצ ףיוא .גנורעקלעפַאב
 רעשידיי רעד טימ לוש עכעלטלעוו ןוא עשיטַארקָאמעד ַא רימ ןרעדָאפ ןסַאמ
 ןקירעהעג ַא ןעמענרַאפ ןלוש יד ןיא ףרַאד ךַארּפש עשיליוּפ יד .ךַארּפש-ןרעל
 ,דומיל ַא יו טרָא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ םינינע-גנודליב יד ןבעגרעביא 2
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 ןלָאז סָאװ ,ןטַאר-לוש עלַאנָאיצַאנ עלעיצעפס ,רעשיליוּפ רעד טימ ךיילגוצ

 -יירב ףיוא טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ גנורעקלעפַאב רעד ךרוד טלייוועג ןרעוו
 .תודוסי עשיטַארקָאמעד עט

 ןטייקכעלגעמ ןוא טכער גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןרעכיזרַאפ 3

 רעשידיי רעד ןיא סעיצוטיטסניא עשיטָאטש יד טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ וצ
 -ילבוּפ עשיטָאטש יד ןכעלטנפערַאפ וצ שירָאטַאגילבָא ןייז לָאז'ס ,ךַארּפש

 .שידיי ןיא ךיוא סעיצַאק

 טכער עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןוא רעטעברַא עשידיי רַאפ ןענעקרענָא 4
 .עכעלטסירק יד טָאטשנָא םיבוט-םוי עשידיי יד ןרעייפ וצ ןליוו רעייז טיול

 יד ןיא .עטמַאַאב עשידיי סעיצוטיטסניא עשיטָאטש ןיא ןעמעננָא 5
 רעטעברַא ןקיטפעשַאב ןטעברַא עכעלטנפע ייב ןעגנומענרעטנוא עשיטָאטש
 ,ןקַאילָאּפ טימ ךיילגוצ ןדיי

 -וצ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןטיונ עלעירעטַאמ יד ןקידירפַאב 6
 -עפרעדַאב יד סָאמ רעכיילג ַא ןיא טכַא ןיא ןעמענ ; עשיליוּפ יד טימ ךיילג

 ,(+= ?עשיליוּפ יד ןופ יװ ןענָאיַאר עשידיי יד ןופ ןשינ

 ,1917 יַאמ 23 םעד ,טַאר-טָאטש רעשזדָאל ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא
 עפרַאש ַא טנעיילעגרעביא ןייטשנעטניל לארשי ןַאמטַאר רעשידנוב רעד טָאה
 גנולעטש יד קורדסיוא םוצ טגנערבעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עיצַארַאלקעד

 טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ קיטילָאּפ רעד וצ ,המחלמ רעד וצ דנוב ןופ

 עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ יד טרילומרָאפ ןוא ,ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב יד וצ ןוא
 -געצ יד טָאה יז ךיוא .רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ עלַאנומָאק ןוא
 ,עסערּפ רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ טזָאלעג טשינ רוז

 -טלעוו יד םגה; :טרעלקרעד ןױרעדנַא ןשיווצ טָאה ןייטשנעטכיל לארשי

 -אנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ גנודניבפיונוצ יד טכַאמעג זיול טָאה המחלמ

 ,רערעטיש ןוא טכַאװשענּפָא ןרָאװעג ןענייז ןעייר-רעטעברַא יד םגה ,לַאנָאיצ
 רעד רעטלוב טרעװ טונימ רעדעי טימ .ןביילב טשינ ױזַא גנַאל סָאד טעװ
 עריא סָאװ ,המחלמ רעד ןופ רעטקַארַאכ רעשיטסילַאירעּפמיא ךעלטנזעוו

 סױהַא טפור סָאד ,רדס ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ תודוסי יד ןיא ןקעטש תוביס
 ץלַא ןַא טָאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנורעטניא ןופ ןסַאמ עטסטיירב יד ןשיוצ
 -ץױטש יד ךיז ןקרַאטש'ס ןוא גנונדרָא רעקיטציא רעד וצ ןליוומוא ןרעפיט
 ענייז רעטנוא זיולב .לַאנַאיצַאנרעטניא םעד ןעיובוצפיוא קירוצ ןעגנוב

 "ןוחצנ ןקיטליגדנע םעד ןכיירגרעד סַאלק-רעטעברַא רעד טעװ רענעפ

 ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןעגנורעדַאפ עטערקנָאק יד רַאפ ןפמעק ץוחַא
 ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ ענובירט ַא טַאר-טָאטש ןיא רעײטשרָאפ-רעטעברַא יד ןעעז
 -עטקַארַאכ טָאה ןייטשנעטכיל .ןעיידיא ןוא םַארגָארּפ עשיטסילַאיצָאס סָאד

 ןריזירַאטילימ וצ ןוואורּפ יד ןגעק ןטערטעגסױרַא זיא ןוא המחלמ יד טריזיר
 -וזױט רעטרעדנוה טכעפעג-המחלמ ןקיטולב ןיא ןפרַאװנײרַא ןוא דנַאל סָאד

 -עגנָא ןגעק ,(ײמרַא עשיליוּפ ַא ןפַאש וצ ןַאלּפ) ןליוּפ ןופ רעטעברַא רעט

 -הכולמ עטלײװעג-שיטַארקַאמעד ןפַאש רַאפ ןוא טַאר-הכולמ םענעפרָאװ
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 ייב טנַאה ןריפ רעטעברַא עשידיי יד ןלעװ ףמַאק ןקיזָאד םעד ,סעיצוטיטסניא

 ,רעטעברַא עשיליוּפ יד טימ טנַאה

 ןצנַאג םעד ךיז ןגעק ןבָאה ןלעװ רימ; :טרעלקרעד רע טָאה רעטייוו

 טײקירעהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא עיזַאושזרוב רעד ןופ רעגַאל
 יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,עשטייד ןוא עשידיי ,עשיליוּפ יד --
 טריפ ,ןעיירעגירק עלַאנָאיצַאנ ןופ רעייפ םעד רעדנַאנַאפ טזָאלב עיזַאושזרוב

 "יא ןקעדרַאפ וצ ידכ, ..?סַאלק-רעטעברַא םעד יבגל קיטילַאּפ-ןסַאלק ַא יז
 יד יוװ טוג ױזַא עיזַאושזרוב עשידיי יד טײרּפשרַאפ ןסערעטניא-ןסַאלק ער
 טקעדרַאפ טרעוװ סָאד .קלָאפ ןוא קלָאפ ןשיווצ ףמַאק ןופ ןעגנוזָאל עשיליופ

 ןטספרַאש םוצ יװ לעווכ,; .."תודחא רעלַאנָאיצַאנ ןופ עיצקיפ רעד טימ
 ,עיזַאושזרוב רעשילױוּפ רעד ןופ קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא יד יא ןפמעקַאב

 יַאנָאיצַאנ יד יא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןקירדרעטנוא ןופ קיטילָאּפ יד
 ןופ רעייטשרָאפ ַא יו .עיַאזושזרוב רעשידיי רעד ןופ קיטילָאּפ עשיטסיל
 ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ רעד ןגעקטנַא ךיז ךיא לעטש ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 -ַאנ ןופ גנֹוזָאל רעקידתועיבצ רעד רעטנוא .עיזַאושזרוב רעשידיי רעד
 עצנַאג סָאד ןריטנעזערּפער וצ טכער יד ךיז יז טריּפרוזא תודחא רעלַאנָאיצ
 ןרעװ סָאװ ,ןעגנוזָאל עלַאקירעלק ןוא עשיטסיניוװָאש יד .קלָאפ עשידיי

 -ַאנ יד ןופ רעגַאל םעד ךרוד ייס תואחסונ ענעדישרַאפ ןיא טיײרּפשרַאפ
 םעד ןעלקנוטרַאפ ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ רעגַאל םעד ךרוד ייס ןטסילַאנָאיצ
 עלעיצעּפס ןעגנַאלרַאפ לעוו'2, ..?טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןיײזטסואווַאב-ןסַאלק

 -נגעק ףיוא ,המחלמ רעד ןופ ןקילגמוא יד ןרעדלימ וצ ףיוא ןעגנונדרָארַאפ

 -סיוא ןגעק ןוא טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד דצמ עיצַאטַאולּפסקע רעד ךיז ןלעטש
 ןיא; ..'רעטעברַא ןריפסיורַא ןוא דנַאל ןופ רעטיג עלעירעטַאמ יד ןביור
 -עברַא רעד זַא ,קידנטלַאה ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנוקידייטרַאפ
 -טנַא רעלערוטלוק רעטרעטשעג-טשינ ןופ ןטייקכעלגעמ ןבָאה ףרַאד סָאלק-רעט
 -ָאטיױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ךרודז ןרעו טרעכיזרַאפ ףרַאד סָאװ ,גנולקיוו

 ?טכער עלערוטלוק עשידיי יד ןקידיײטרַאפ וצ ןרעדָאפ ךיא לעוו ,עימָאנ

 ,ןעגנורעדָאפ עשידיי עטערקנָאק ייר ַא טנכערעגסיוא טָאה ןייטשנעטכיל לארשי
 -ַארַאלקעד רעד ןיא ןעגנורעדָאפ עטרילומרָאפ יד טימ שיטנעדיא ןענייז סָאװ
 ,(+* טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא דנוב ןופ עיצ

 -ליב יד ןבעגיצרעביא גנורעדָאפ יד זיא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןיא
 ןלָאז סָאװ ,ןטַאר-לוש עלַאנָאיצַאנ עלעיצעּפס וצ קלָאפ ןדעי ןופ םינינע"גנוד

 ףיוא טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ גנורעקלעפַאב רעד ךרוד טלייוועג ןרעוו

 רערעדנוזאב רעד ןיא ןיולב ןרָאװעג טקורעגסױרַא ,תודוסי עשיטַאדקָאמעד
 שרעדנַא ,טנעיילעג טָאה יקסוועשישט ןַאמטַאר סָאװ ,דנוב ןופ עיצַארַאלקעד

 טקורעגסױרַא גנורעדָאפ עבלעז יד טָאה טרָאד .טַאר-טָאטש רעשזדָאל ןיא
 ,ןגָאלשרָאפ עמַאזניימעג יד ןיא ,קַאלַארג עציוועל- ס.9: ןופ ןַאמטַאר רעד ךיוא
 יצַאנגיא ןַאמטַאר ןוא ןייטשנעטכיל לאדשי ןַאמטַאר רעשידנוב רעד סָאװ

 29 םעד ,טַאר-טָאטש ןופ ננוציז רעד ףיוא ןגָארטעגניײרַא ןבָאה קַאלַארג
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 ןזעוו-לוש ןצנַאג םעד ןבעגוצרעביא טרעדָאפעג ךיוא טרעוו ,1917 רעבָאטקָא

 -ַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ ןטַאר-לוש עלעיצעּפס ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ

 ןלָאז סָאװ ןוא תודוסי עשיטַארלָאמעד ףיוא ןרעוו טלייוועג ןלָאז סָאװ ,טעטיל

 ןטימ ןטלַאװרַאפ וצ יירפ טכער ןבָאה ןוא טייקיטעט רעד ןיא םָאנָאטיױא ןייז

 (*טעשזדוב-לוש ןשיטָאטש םענײמעגלַא ןופ קלח ןטמיטשַאב

 נָא יא

 ןטַארטָאטש יד ןיא רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס יד ןופ טייקיטעט יד

 טקידנעעג ךיז טָאה --- שזדָאל ןוא עשרַאװ -- טעטש עטסערג ייווצ יד ןופ

 זיא'ס .ןעגנוטערטסױרַא עשיטילָאּפ עפרַאש ערעייז בילוצ 1918 רַאורבעפ ןיא
 עשיסור עשיטסיוװעשלָאב יד סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולש יד תעב ןעוועג
 ,קסירב טָאטש רעד ןיא דנַאלשטייד ןכעלרעזייק םעד טימ טריפעג טָאה טכַאמ
 טימ ךַאמּפָא-םולש ןרעדנוזַאב ַא ןסָאלשעג טַאהעג סָאװ-רונ ןבָאה ןשטייד יד

 רענײמעגלַא רעד ןופ ןכָארבעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעייטשרָאפ עשיניַארקוא
 טנגעג רעמלעכ ןבעגעגקעװַא ייז ןנָאה ייברעד .עיצַאגעלעד-םולש רעשיסור

 ןבָאה ןזײרק עשיטילָאּפ עשיליוּפ יד .עניַארקוא וצ עשַאילדָאּפ ןופ ןלייט ןוא

 -טַאר עכעלרעגריב יד ןבָאה ןטַאר-טָאטש יד ןיא .םעד ןגעק טריטסעטָארּפ
 טריטסעפינַאמ ןוא סעיצַארַאלקעד עשיטָאירטַאּפ ןבעגעגּפָא רעדיו רענעמ
 -ייא ןבעגענּפָא ןבָאה רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס יד .,"תודחא עלַאנָאיצַאנ;

 י- ,סעיצַארַאלקעד ענעג

 קָאלב ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןַאמטַאר רעד טָאה 1918 רַאורבעפ 15 םעד
 טנעיילעגרעביא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ גנוציז ַא ףיוא יקסוועשישט ףעזוי

 -סערגנָאק ןופ גנורעקלעפַאב יד ןרעכַאשרַאפ ןגעק עיצַארַאלקעד עפרַאש ַא
 יו ,תוכולמ עקידנריפ-המחלמ יד ןרָאװעג טריקַאטַא ןענייז ריא ןיא ,ןליוּפ
 עשירַאצ סָאד יא טציטשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד ךיוא
 עשיטסילַאירעּפמיא יד ןופ טרַאװרעד ןוא ןסיירּפ ןוא ךיירטסע יא ,דנַאלסור
 -ירפַאב יד ךיוא רָאנ ,גנואיירפַאב עלַאנָאיצַאנ יד זיולב טשינ ןעגנוריגער
 ערעייז ןלעוװ רעבירעד, .ןטיטעּפַא עשיטסילַאירעּפמיא עשיליוּפ יד ןופ גנוקיד
 טעוו סָאװ ,חוכ רעקיצנייא רעד .עיצַאטסעפינַאמ עטסוּפ ַא ןביילב ןטסעטָארּפ
 -- םזילַאירעּפמיא ןופ ןעגנוטסולג עשירעּפַאכרַאפ יד ןכַאמ טשינוצ ןענעק

 -ור ןטימ טַאירָאטעלַארּפ רערענָאיצולָאװער רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא
 טשינ ןביילב ןעגנוזָאל ערעזנוא .דרַאגנַאווַא ןייז סלַא טַאירַאטעלַארּפ ןשיס
 עיצולָאװער רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ךרוד המחלמ יד ןקידנערַאפ : טרעדנעעג
 ןופ ןפרַאװּפָארַא רַאפ געוו םעד טנפע סָאװ ,גנוזָאל עקיצנייא יד זיא סָאד --
 ,(+ "יירעפַאלקש ןופ ןטייק יד רעקלעפ עטקירדרעטנוא יד

 ,טריטסערַא ןיקסוועשישט ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש געט ייווצ טימ

 רַאורבעפ 13 ןופ גנוציז רעד ףיוא .שזדָאל ןיא ןעוועג ךיוא זיא ךעלנע
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 .טסעטָארּפ עפרַאש ַא ןעמונעגנָא טַאר-טָאטש רעשזדָאל רעד טָאה 8
 וצ ןבעגקעװַא ןגעק רענעמטַאר עלַא טעמכ ןופ ןבירשעגרעטנוא ,עיצַארַאלקעד
 ןופ גנולייטעצ עיינ ַא יו טנכיײצַאב סָאד ןוא ןצניװָארּפ-חרזמ יד עניַארקוא
 ,רענעמטַאר עשידיי יד ןופ ךיוא ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא זיא יז) ,ןלױפ
 עציוועל .ספ.פ ןוא דנוב ןופ רענעמטַאר יד .(םכותב עשיטסינויצ-ילעוּפ יד
 ןַא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה -- קאלארג יצַאנגיא ןוא ןייטשנעטכיל לארשי --
 ,רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס יד ןופ עיצַארַאלקעד יד ,עיצַארַאלקעד ענעגייא
 יד, זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה ,קאלארג יצַאנגיא טנעיילעגרעביא טָאה'ס סָאװ
 ןענייז סָאװ ,תוכולמ עלַארטנעצ יד ןופ ןעגנוזָאל-טטייהיירפ עשירערַאנּפָא
 -רַאפ ןענייז ,ןליוּפ ןופ עיזַאושזרוב רעד ךרוד ןרָאװעג טציטשעגרעטנוא וויטקַא
 -סקלָאפ עטיירב יד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןדנעוװּפָא ידכ ,ןרָאװעג טײרּפש
 -יײרפַאב ןופ ןסַאמ עקיזָאד יד ןעיצּפָא ןוא ןליצ-סגירק עשיטקַאפ יד ןופ ןסַאמ
 -ָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רערענָאיצולָאװער רעד טריפ סע סָאװ ,ףמַאק-סגנוא
 -ָאטירעט יד ןגעק ןסַאלק עזַאושזרוב יד ןופ טסעטָארּפ רעד ,.?טַאירַאטעל
 ךיז ןופ ןפרַאװאוצּפָארַא ןליוו רעייז ןופ קורדסיוא ןַא זיא ןעגנורעדנע עלַאיר
 רעייז ןקרַאטשרַאפ ןוא טייקטפיוקרַאפ ןופ קיטילָאּפ רעייז רַאפ תוירחא יד
 ןגעוו תוכולמ-לַארטנעצ יד טימ סרעכַאמ-רעכַאש עקיטפניק יד ןיא עיציזָאּפ
 -ָאווער עקיטכעמ יד זיולב .ןלוּפ ןיא טפַאשרעה"ןסַאלק רעייז ןלעטשנייא
 ןקיטייזַאב טעװ גנונדרָא רעקיטציא רעד ןגעק גנוגעוװַאב-סקלָאפ ערענָאיצול
 ,רעקלעפ יד רעביא ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ ,םישעמ-טלַאװג יד ןופ דוסי םעד

 ןייטשנעטכיל לארשי ןַאמטַאר רעשידנוב רעד טָאה עדער רערעגנעל ַא ןיא
 ןוא רע סָאװרַאפ ןוא עיצַארַאלקעד עשיטסילַאיצַאס ערעדנוזַאב יד טריוויטָאמ
 יד ןופ טסעטָארּפ םענײמעגלַא םעד וצ טקינייארַאפ טשינ ךיז ןבָאה קאלארג
 רעטצעל רעד טימ ןדנוברַאפ ןינע םעד טָאה רע ,רענעמטַאר ערעדנַא
 רע .ןטרַאק יד ףיוא סעמרָאניזייּפש יד ןרענעלקרַאפ ןגעוו גנונדרָארַאפ
 -ורג עכעלרעגריב יד ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפטימ רעד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה
 .טכַאמ-עיצַאּפקָא רעד ןופ קיטילָאּפ-טלַאװג ןוא -ביור רעד רַאפ ןעגנוריּפ
 ,?ןעמָאנ םייב ןפורנָא ץלַא ףרַאד'מ ,עקידלושטימ יד ןטלַאהַאב טשינ רָאט'מ;
 טייקיטיונ רעד ןגעוו ןוא טָאטש ןיא רעגנוה ןסיורג ןגעו טדערעג טָאה רע
 טָאה רע .קיטילָאּפ-ביור רעד ןגעק ףמַאק-ןסַאמ םענעסָאלשטנַא ןַא ןריפ וצ
 רעד ןופ ,טַאר-ןטנעגער ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפטימ רעד ףיוא ןזיװעגנָא
 ,טמיטשַאב טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד סָאװ ,גנוריגער רעשיליוּפ טשרמולכ
 -סיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע .גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנורעגנוהסיוא רעד ןיא
 עקידתועיבצ ַא םוטרעגריב ןופ ןטסעטָארּפ יד ןענייז עגַאל ַאזַא ייב : ריפ
 טביילב עטקירדרעטנוא יד רַאפ געווסיוא רעלַאער רעקיצנייא רעד, .עידעמָאק
 -ָאווער ןטימ גנודניברַאפ ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ טסעטָארּפ רעװיטקַא רעד
 רעד ןגעק ןוא המחלמ רעד ןגעק רעדנעל ערעדנַא יד ןופ ףמַאק ןרענָאיצול
 רוב רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןגעק ללכב ןוא עיצַאּפוקָא
 ,(** "ןעגנוריגער יד ןוא עיזַאושז
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 -נָאמעד-רעסעברַא ןַא טרימרָאפ סַאג רעד ףיוא ךיז טָאה גנוציז רעד ךָאנ

 סַאג רעװָאקירטעיּפ ףיוא זיא סָאװ ,עציועל ,0.9.9 ןוא דתב ןופ עיצַארטס

 יד .גנוליײטּפָא-ײצילָאּפ רעקרַאטש ַא ךרוד ןרָאװעג ןבירטעצ ענָאילעשז קע

 "עצ ןרָאװעג ןענייז ןטנַארטסנָאמעד לייט ַא ,ןסָאשעג טָאה ײצילַאּפ עשטייד

 ,טעדנואוורַאֿפ ןוא ןגָאלש

 ידכ .רעוט-רעטעברַא ןופ ןטסערַא עילַאװכ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןופ קעװַא רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס יד ןענייז ,ןרעוװ וצ טריטסערַא טשינ

 -ַאב טנעקעג טשינ ךיז טַאר-טָאטש ןופ ןעגנוציז יד ןיא רעמ ןוא טָאטש

 ,(6* ןקיליײט
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 עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאקדדנַאל יד 5

 טעיַאזינַאגרָא

 יז ,טקרַאטשעג ךיז טָאה ןטנַאּפוקֶא יד ןגעק דנַאל ןיא גנומיטש יד
 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ תוחוכ ןוא ןטפַאז עטצעל יד טסערּפעגסױרַא ןיוש ןבָאה
 ןוא ןפָאטש-יור ,ןענישַאמ ךעלטשער עטצעל יד טריפעגסיורַא ןיוש ןבָאה ייז

 -עגנָא רעד .ןליפ טזָאלעג רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה רעגנוה רעד .,זייּפש

 טּפעװעגסױא ךיז טָאה םישזער ןשירַאצ ןקידרעירפ ןגעק סָאה רעטלמַאז
 ינ ַא ןיא ןענַאטשעג טציא זיא דנַאלסור -- 1917 ץרעמ ןיא ןלַאפ ןייז ךָאנ

 עשטייד יד .עיצולָאװער ןופ ןוז יד ןעגנַאגעגפיוא זיא חרזמ ןיא ,טכיל

 יד ךיוא יו ,ןליױּפ קיגנעהּפָאמוא יינ ַא ןפַאש ןופ ןגָאװצ עשיכיירטסע ןוא
 ייב םזַאיוטנע ןייק ןבָאה ,גנוטכיר רעד ןיא טירש ערענָאיצקַאער עטשרע
 ,טנעקעג טשינ ןפוױסורַא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסַאמ עטיירב יד

 -ָאֹּפָא ריא טפרַאשרַאפ טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס יד
 יד ןיא -- טייקיטעט רעלַאגעל רעד טימ טנַאה ייב טנַאה .,ןָאט ןלענָאיציז
 -עפָא ,עסערּפ ,ןכיק ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ,ןבולק ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 :עלַאגעלמוא יד טקרַאטשעג ןוא טרעמעג ךיז טָאה -- ןעגנולמַאזרַאפ ענ

 ןדנַאטשרעדיװ ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד ןגעק סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןפורפיוא
 -טנפע ןיא ןקיירטש וצ טָאברַאפ ןגעק ,טעברַא-גנַאװצ ףיוא ןריפסױרַא ןגעק
 יב יא ןעװעג ןיא ױזַא .קיטילָאּפ ביר רעד ןגעק ,סעיצוטיטסניא עכעל
 ,רעטעברַא עשידיי יד ייב יא עשיליופ יד

 אזא ןעוועג זיא 1917 יַאמ ןט1 םוצ ענליוו ןיא דנוב ןופ ףוױפיוא ןיא

 -קערש ַא; :ןעגנַאגרעד זיא'מ רעכלעוו וצ ,ענַאל רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ
 טזײרּפש ףלח ןייז טימ תוומה:ךאלמ רעד .רעביא רימ ןבעל טייצ עכעל

 ,רעדניק ערעזנוא ורּפָא ןָא טעסָאק ,רעזיה ערעזנוא רעביא םורַא טציא
 טָאה רעגנוה רעקידארומ רעד .רעטסעוװש ןוא רעדירב ,ןרעטלע ערעזנוא
 ,טעלעקס ןקידרענייב ןייז טימ וצ רעטסעפ ץלַא טקירד ןוא טצעזַאב טסעפ ךיז

 ,ב רבחמ) "רָאפ ןעמעלַא זנוא טייטש גנַאגרעטנוא ןופ הנכס עכעלקערש ַא
 טנדרַאעגנייא ענליוו ןיא ןבָאה ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ,(שטיװעלַאכימ

 רעשטייד רעד ןגעק קרַאמ רעקשיקול םעד ףיוא עיצַארטסנַאמעד עסיורג ַא
 -זייּפש יד ןרענעלקרַאפ ןגעק טסעטָארּפ ַא ןעװעג זיא סָאד ,רוטנַאדנעמָאק
 ,ןטרַאק יד ףיוא סעיצַאר

 יד טָאה עשרַאװ ןיא ןפורפיוא עלַאגעלמוא יד ןֹופ ךיז ןזייװַאב ןבילוצ

 ןופ רעריפ ןטנַאקַאב ַא יו ,םיא טָאה יז ,ןעמעדעמ טריטסערַא טכַאמ עשטייד
 רעצרוק ַא ןיא רע זיא ךָאד .ןפורפיוא יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טכַאמעג ,דנוב
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 ןעמ טָאה 1917 לירּפַא ןט8 ןופ טכַאנ רעד ןיא .,ןרָאװעג טײרפַאב םורָא טייצ

 :רעוט עשידנוב עטנַאקַאב 10 טריטסערַא ןעמייה ערעייז ןיא עשרַאוװ ןיא

 דוד ,טרעביז ןושרג ,ןַאמלוש רָאטקיװ ,(חנ -- ףעווי) יענטרָאּפ לאיתוקי

 -עמעשט עינָאס ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע ,ןַארּפַאש ןַאטַאנ ,רעסַאװ ריאמ ,רעיימ

 פיל ףסוי ןוא רעלעה רזעילא רעינישזניא ,(יקסדורגָאװַאנ רעטעּפש) יקסניל

 לָאצ ַא טריטסערַא ךיוא ןעמ טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ,(קַאסָאב) ץיש

 -נָאק ןיא טריפעגקעווַא ייז טָאה'מ ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא עציוועל .ס.9.9 ןופ רעוט

 ןופ "יוצ .(גרעבלעוואה ,ןַאבואל) דנַאלשטיײד ןיא ןדעגַאל-עיצַארטנעצ

 ןענייז -- רעיימ דוד ןוא טרעביז ןושרג -- רעוט עשידנוב עטריטסערַא יד

 -מעווָאנ ןיא טײרפַאב ןעמ טָאה ערעדנַא יד ןוא רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא רעטעּפש

 ,1917 רעב

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז רעוט עשידנוב ןופ ןטסערַא

 רעוט עשידנוב עטנַאקַאב רעמ יד ןופ .רעטרע ערעדנא ןוא שזדָאל ,ענדָארג

 ןופ רַאטערקעס רעד :טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד טריטסערַא ןעוועג ןעגייז

 -עקנַאי ףסוי עשרַאו ןיא ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ

 קָאטסילַאיב ןיא .ערעדנַא ןוא (שזדָאל) ןַאמצרַאװש דוד ,(קענַאי) שטיוועל

 רעשטייד רעד ןגעק ףורפיוא ןפרַאש ַא טזָאלעגסיױרַא 1917 ןיא דנוב רעד טָאה

 -ָארּפ םענײמעגלַא ןַא טריפעגכרוד ןבָאה ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ,טכַאמ

 טָאה'מ ,ןטנַאּפוקֶא יד ןופ קיטילָאּפ-גנורעגנוחסיוא רעד ןגעק קיירטש-טסעט

 ָאקשטַאילק רעטלַא ,סקַאװ בקעי רעוט עשידנוב יד טריטסערַא םעד בילוצ

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגּפָא יז ןוא ןייטשקע ףסוי ןוא

 ערעדנַא ןוא שזדָאל ,עשרַאװ ןיא ןענייז 1918 ןוא 1937 ןרָאי יד ןיא

 -עיצַאּפקָא רעד ןגעק סעיצַארטסנַאמעד עשימרוטש ןעמוקעגרַאפ רעטרע

 .עשידנוב זיולב ןוא עציוועל .ס.פ.פ טימ עמַאזניימעג ןעוועג ןענייז'ס .טְכַאמ

 ןופ עיצַארטסנַאמעד עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא 1917 ילוי ןט8 םעד

 ייורג ַא ,קיטילָאּפ-סגנורעגנוהסיױוא רעד ןגעק עשרַאװ ןיא ןעיײטרַאּפ עדייב

 -ָארעי יד ןופ טרישרַאמ ןבָאה רענעפ עטיור טימ ןטנַארטסנָאמעד לָאצ עט

 רעוועקַארק קע זיב (טַאיװש יווָאנ) טלעוו עיינ סַאג רעד ךרוד ןעײלַא רעמילַאז

 ןבירטעצ ןוא געוו םעד טמיוצרַאפ ָאד טָאה רעטילימ גנולײטּפָא ןַא .טָאטשרָאפ

 ןענייז ןטנַארטסנַאמעד 5 ןוא געלשעג ַא ןכָארבעגסיױא זיא ייברעד .םלוע םעד

 (רעטעברַא-לַאטעמ עדייב) רוטּפַאק ,יקסרעדֹזַאּפ רָאדיזיא :ןרָאװעג טריטסערא

 ץרעה םולש ןוא (דימשדלָאג) ןָאזרעטסע עבַא ,(רעטעברא-ליטסקעט) יקסוואדַאמ

 יד ןוא עציוועל .ס.פ.פ ןופ ןעוועג ןענייז 3 עטשרע יד .(רעטלעטשעגנָא סלדנַאז)

 -ימ שטייד ַא יז טָאה רעטעּפש ןכָאװ יירד טימ .דנוב ןופ -- 2 עטצעל

 ןרירטסנַאמעד רַאפ עמרוט םישדח 6 וצ טּפשמרַאפ טכירעג שירעטיל

 דלַאב טָאה טכירעג עבלעז סָאד ,ןביירטעצ ןתעב דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןוא

 -- טונימ 10 ַא םיוק טרעיודעג טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ַא ןיא -- םעד ךָאנ

 -עשרַאװ רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעטעברַא ןשיליוּפ ןגנוי ַא טוט םוצ טּפשמרַאפ

 טנַאיצילַאּפ ןשטייד ַא ןופ ןסײרסױרַא טוװאורּפעג עילָאװ טָאטשרָאפ רעוו
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 עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רעטעברַא ףיוא ןסָאשעג טָאה רע תעב רעװלָאװער ַא

 רעד) רעטעברַא עטריטסערַא קירבַאפ ַא ןופ ןריפקעוַא טזָאלעג טשינ ןבָאה

 -רַאפ רעלעזעב ןָאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןכרוד רעטעּפש זיא לייטרוא-טיוט

 .(עמרוט רָאי 20 ףיוא ןרָאװעג ןטיב

 ןרירטסנָאמעד טװאורּפעג ןטסידנוב רעװעשרַאװ ןבָאה 1918 יַאמ ןט1 םעד

 -ּפָא עקרַאטש רעבָא ,סָאג עקסווָאקלַאשרַאמ ףיוא עציוועל .ס.פ.9 טימ ןעמַאזוצ

 -ןָאמעד יד זַא ,טכַאמעג ךעלגעממוא ןבָאה רעטילימ ןוא ײצילַאּפ ןעגנולייט

 ָאנשעל ףיוא קעװַא ןענייז רעטעברַא עשידיי יד .ןרימרָאפ ךיז לָאז עיצַארטס

 ןַא טימ יײצילָאּפ עשטייד ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה טרָאד ךיוא רעבָא ,סַאג

 "גַאנַאפ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד ,דרעפ ףיוא רענוגַארד גנוליײטּפָא

 יד .טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעד ןגעק ןפורסיוא טכַאמעג טייצ ַא ןוא ןביירטרעד

 סַאג ָאנשעל ףיוא ןטנַארטסנָאמעד יד ןבירטעג ןבָאה רענוגַארד ןוא ײצילָאּפ

 ײצילָאּפ יד שטָאכ .טייצ ערעגנעל ַא עקצילעמרַאק ןוא עקצַאמָאלט ןשיווצ

 ירד ַא ןלַאפעג ךיוא ןענייז'ס ןוא ןסיש םוצ רעוועג סָאד טיירג ןטלַאהעג טָאה

 ,סעקיּפ עטקערטשעגסיוא יד טימ טריּפָאלַאג ןבָאה רענוגַארד יד ןוא ןסָאש

 רעטרידיצעד רעד רַאפ .ןײגרעדנַאנַאפ טלָאװעג טשינ ךיז םלוע רעד טָאה

 ,ןטנַארטסנָאמעד יד ןופ רענייא סָאװ ,טקַאפ רעד שיטסירעטקַארַאכ זיא גנומיטש

 ריציפָא-ײצילַאּפ ןשטייד ַא וצ ןפָאלעגוצ זיא ,רענקיר ןָאמָאלַאס טסידנוב רעד

 טָאה סָאד .רעװלָאװער םעד טנַאה ןופ ןסיײרסױרַא םיא ייב טוװאורּפעג ןוא

 רעד ןוא רעקיטכיזדניוש ַא ןעוועג זיא רענקיר) ןבעגעגנייא טשינ םיא ךיז

 טשַארעביא ױזַא ןעוועג רעבָא זיא ריציפָא רעד ,(זיר ַא -- ןאמצוש רעשטייד

 ןענייז עשרַאװ ןיא ,ןטלַאהּרַאפ טשינ םיא טָאה רע זַא ,טייקטסיירד רעד ןופ

 ,סעיצַארטסנַאמעד עכעלטע ךָאנ ןעמוקעגרָאכ

 סעיצַארטסנַאמעד ןסַאג יד טימ תוכייש ןיא ןעמ טָאה שזדָאל ןיא

 -ךוטלוק רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ייז ןשיווצ ,רעוט עשידנוב ייר ַא טריטסערַא

 טלעטשעג ןיא ןַאמלימ לאומש רעוט רעשידנוב רעד .עפרַאה טפַאשלעזעג

 2 ןוא רָאי 2 ןופ לייטרוא ןַא ןעמוקַאב ןוא טכירעג-רעטילימ ַא וצ ןרָאװעג
 .עמרוט ערעוש םישדח

 טָאה ןוא טייקיטעט-ריּפשסיױא ריא טקרַאטשרַאפ טָאה טכַאמ עשטייד יד

 תעב רעוט עלענַאיסעפָארּפ עשידנוב לָאצ ַא טריטסערַא 1918 בייהנָא ןיא

 ןענייז יז .עשרַאװ ןיא ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ גנוציז ַא

 ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג טייצ ערעגנעל ַא

 עשיטָאטש ַא ןרָאװעג ןלַאפַאב עשרַאװ ןיא זיא 1918 רַאונַאי 26 םעד

 -ָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ -- גנוגעווַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ץנערעפנָאק

 -םייהעג ןוא ייצילָאּפ עשטייז; .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא -טנגוי רעשיטַארק

 ץקצילעמרַאק ףיוא םייהרעדניק יד) לָאז םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ןטנעגַא

 יד ,טעטימָאק ןופ רעדילגטימ יד -- רעמענלײטנָא עלַא טריטסערַא ןוא 9

 -ץיצַאזינַאגרָא ןצנַאג םעד -- ןויירק יד ןופ ןטַאגעלעד יד ןוא ןטנערעפער

 ןוא ןָאזרעּפ 50 קידנזעװנָא ןעוועג ןענייז ץנערעפנָאק רעד ףיוא, .,.?ויטקַא
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 עקשטיגנוי רָאג רָאּפ א ,ןרעװ וצ םלענ ןעגנולעג עכעלטע זיא למוט ןתעב

 -עגקעוַא ןעמ טָאה סעטרבח ןוא םירבח 40 ַא ןוא טזָאלעגּפָא דלַאב ןעמ טָאה
 עטריטסערַא יד ןופ ןעמ טָאה טייצ שדוח ַא ןציזּפָא ןכָאנ .עמרוט ןיא טריפ

 טשער יד ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא טקישענקעװַא ייז ןוא 8 ןבילקעגסיוא
 ןבָאה ,ןילדָאמ ןייק טקישעג טָאה ןעמ עכלצוו ,יד ןשיװצ ,טיײרפַאב ןעמ טָאה
 -שומ וװַאלסישזדז םירבח יד -- דנוב ןופ רעייטשרָאפ יירד ןענופעג ךיוא ךיז
 -וצ .עגיצ דערפלַא רעינישזניא ןוא (שטיװָאניבַאר) !רעקלַאוװ' ןימינב ,טַאק

 5 יד .םישדח 8 ךרעב ןסעזעגּפָא ייז ןענייז רעוט 'טפנוקוצ' 5 טימ ןעמַאז
 ,טלַאטשעגטוג שריח ,קָאטשנרעב טרעבלַא :ןעוועג ןענייז !ןטסיטפנוקוצ'

 ףיוא טקוקעג טשינ .ןיוועל קעשזוי ןוא (קעריב) םיוכנריב .י ,דנַאלָאה ןָאעל
 טנעמָאמ םענעי וצ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ,טסערַא ןסיורג םעד
 ריא גָאט ןייא ןייק ףיוא ןסירעגרעביא טשינ ,רעדילגטימ 500 טלייצעג
 טקורעגסױרַא ךיילג ךיז ןבָאה עטרַאּפשרַאפ יד ןופ טֹרָא ןפיוא .טייקיטעט
 =? "ןעגנַאגעג רעטייוו זיא טעברַא יד ןוא ערעדנַא

 טרינרעטניא ןעװעג ךיוא גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא ןענייז 7
 ,ןַאמרעקוצ ןבואר ,ןַאמגייפ יכדרמ ,רעיימ דוד ,רעסַאװ ריאמ רעוט עשידנוב יד

 ןייארַאפ ןלענַאיסעּפָארּפ ןיא רעוט ןעוועג ןענייז 2 עטצעל יד) לקנערפ ןאטאנ
 ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע ,ןיוועל רעזייל ,(עשרַאװ ןיא רעטעברַא-דיילקַאב ןופ

 (קַאסָאב) ץישּפיל ףסוי ,רַאילקש השמ ,(יקסדורגָאװָאנ) יקסנילעמעשט עינָאס
 ,ערעדנַא ןוא

2 
28 8 

 ןופ סקואוו רעד ,גנומיטש-ףמַאק יד ןוא ןעמעלבָארּפ עטלמַאזעגנָא יד

 -בושי ןוויטקעלָאק ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה סעיצַאוטיס עיינ יד ןוא גנוגעוװַאב רעד

 עלַארטנעצ יד .רעוט עשידנוב יד ןופ ןסולשַאב עטעטירָאטױא ןוא תעדה

 טָאה -- ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק רעד -- גנוריפנָא

 ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טָאדנַאמ ןייז טַאהעג

 טעטימָאק רעד .ןעגנוגנידַאב ערעדנַא רָאװ ייב ןיוש טקריוװעג ןוא דנַאלסור

 -ּפִא ןתעב זיא ןייטשּפע רַאזַאל :לעטשנעמַאזוצ ןייז ןטיבעג ןיוש טָאה אפו

 -ּפָאָאקוצ ןענייז'ס ןוא דנַאלסור ןייק קעװַא 1915 רעמוז ןסור יד ןופ ןטערט

 -שומ .ז ,חנ --- יענטרַאּפ לאיתוקי) יירד ענעבילברַאפ יד וצ ןרָאװעג טריט

 -נַארק ןייז בילוצ) םעדעמ רימידַאלװ ןוא רעיימ דוד (ןַאמלוש ,וו ןוא טַאק

 -ַאב דלַאב זיא ןוא דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא טשינ רע זיא טייק

 ךיז טָאה רעמ ץלַא ,(טכַאמ רעשיסור רעד ןופ ןייגקעװַא ןכָאנ ןרָאװעג טיירפ

 רעד .קידנעטשבלעז ןרעװ טעװ ןליוּפ זַא ,גנוגייצרעביא יד טקיטסעפרַאפ

 ןטכַארטַאב וצ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא ןפור וצ ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה טעטימָאק

 עלַארטנעצ ַא ןלייווסיוא ןוא םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ייד ַא

 חסּפ ףיוא טמיטשַאב ןעװעג זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ עטַאד יד .,גנוריּפנָא
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 -רעד רעירפ םעד בילוצ .עשרַאװ ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה יז ןוא 7
 .ןעמוקעגרָאפ טשינ יז זיא (לירּפַא ןט8) עשרַאװ ןיא טסערַא ןסיורג ןטנָאמ

 27-24 ןופ געט יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ץנערעפנָאק-דנַאל יד
 -יכיירטסע רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןילבול ןיא 1917 רעבמעצעד

 ,טייקיטכיזרָאפ רעקיטיונ רעד טימ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא יז .עיצַאּפוקַא רעש

 םעד תמחמ .ןרוּפש עריא ףיוא ןעמוק טשינ לָאז טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד ידכ
 ןטַאגעלעד ןקיש .רעטצענערגַאב ַא ןייז טזומעג לעטשנעמַאזװצ רעד טָאה
 םומינימ טלייצעג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ זיולב טנעקעג ןבָאה

 ערעדנַא ןוא קסירב ,קסניּפ ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ,ענליו .רעדילגטימ 0

 עקיזָאד יד לייוו ,ןטערטרַאפ ןעוועג טשינ ןענייז ןצניװָארּפ-חרזמ יד ןופ רעטרע
 עשיליופ עלַארטנעצ יד ןופ ןסָאלשעגּפָא שיטעמרעה ןעוועג ןענייז ןטנגעג

 טייקיטעט רעייז ןריפ טזומעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָאד יד ןוא ןטיבעג
 ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג ןענייז ץנערעפנָאק רעד ףיוא ,קידנעטשבלעז ןיטולחל

 "ָאטסנעשט ,(2) ןָאיַאר ןוא קעװַאלצָאלװ ,(4) שֹודֲָאל ,(60) עשרַאו

 1(4) םלעכ ,(1) װָאקירטעיּפ ,(2) ןילבול ,(2) עיבמעלנאז ,(2) ןָאיאר ןוא ווָאַכ

 ץוח .(2) טעטימָאק-דנַאל ,(1) ווָאקול ,(1) ץעלדעש ,(1) םִאדַאר ,(1) שילַאק
 26 ןעוועג ןענייז לכה'ךס .םירבח עכעלטע ןדַאלעגנייא ןעוועג ןענייז םעז
 עכעלטע ךיוא יו ,טכער-גנוטַארַאב טימ 2 ,טכער-גנומיטשַאּב טימ ןטַאגעלעד

 ,ץנערעפנָאק יד ןענדרָאנייא םייב קיטעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,םירבח רענילבול
 "חנ) יענטרָאּפ לאיתוקי :ןעוועג ןיא לעטשנעמַאזוצ רעכעלנעזרעּפ רעד

 ,רעסַאװ םייח ,טרעביז ןושרג ,טַאקשומ ווַאלסישזדז ,ןַאמלוש רָאטקיװ ,(ףעזוי

 -ָאב) ץישּפיל ףסוי ,שטיװעלעקנַאי ףסוי ,יקטדורגָאװָאנ לאונמע ,לשיימ דוד

 -גייא 1 ןוא טעטימָאק-דנַאל ןופ 2 ,ןטַאגעלעד 6) עשרַאװ ןופ 9 עלַא (קאס
 לאומש ,שטיוָאנַאמלעז רעזול םירפא ,ןייטשנעטכיל לארשי ;(רענעדַאלעג

 הילדג המלש ,רעטלַא דוד ריאמ ; שזדָאל ןופ 4 עלַא --- סרעדנַא השמ ,ןַאמלימ
 -- שטיוװָאקרעב לאומש ,ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי ;קעװַאלצָאלװ ןופ --- רעליה

 -נארדיז .ה ,סייו לשיפ ;(עװָארבמָאד ,עצווָאנסָאס ,ןידנעב) עיבמעלגַאז ןופ
 ;:םלעכ ןופ -- םיובלעגיז (רוטרַא) יכדרמ לאומש ;ןילבול ןופ -- יקס

 םהרבא ;ץעלדעש ןופ -- ןַאמשיפ בקעי :םָאדַאר ןופ --- ןַאּפשטָאר םהרבא
 רעד) :רָאכָאטסנעשט ןופ -- שטיװָאנָארַא ףסוי :וָאקול ןופ -- לעזנַארב

 ןזיא ,ןָאיַאר םעד ןופ טַאגעלעד א ךָאנ ןעוועג זיא'ס ביוא ,ןעמָאנ רעטייווצ
 -טסעפ ןעננולעג טשינ זנוא זיא ןטַאגעלעד 28 יד ןופ ,(טנַאקַאב טשינ זנוא

 ,וָאקירטעיּפ ןוא שילַאק ןופ ןטַאגעלעד יד) ריפ ןופ ןעמענ יד ןלעטשוצ

 ּרענילבול יד ןופ .(עשרַאװ ןופ רענייא ןוא ווָאכָאטסנעשט ןופ רעטייווצ רעד
 -עב :ןעוװעג ריא ףיוא ןענייז ,ץנערעפנַאק רעד םורַא עטקיטפעשַאב ,םירבח
 זיא רע -- ןילבמעד .ב) םיובלעטייט ןימינב ,רעזייּפש עקייח ,לּפמערק שיר

 ןוא (ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ יד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג טלָאמעד
 יד ןעװעג ןענייז םיובלעטייט ןימינב ןוא םיובלעגיז רוטרַא .זוברַא עיש
 רעכלעוו ,םעדעמ רימידַאלװ טָאה טלעפעג .ץנערעפנָאק רעד ןופ ןטסילָאקָאטָארּפ
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 רעד בילוצ ,דנַאלסור ןשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער םוצ געוו ןייז ףיוא זיא
 ןופ ,דנַאלשטײד ןיא ןקעטש ןבילבעג ,שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב
 םענעגנַאפעג ןשטייד ַא ףיוא ןטייבסיוא םיא טנַאלּפעג ןעוועג זיא'ס ןענַאװ
 ,דנַאלסור ןיא

 רע ןוא חנ טעטימָאק-דנַאל ןופ ןעמָאנ ןיא טנפעעג טָאה ץנערעפנָאק יד
 זיב טכַאנ ַא ןוא געט 2 טרעיודעג טָאה יז .ןעגנוציז יד טריפעג ךיוא טָאה
 רעד ןיא :רעטרע עכעלטע ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנוציז יד .גָאטרַאפ
 ןיא ,10 עװָאדַאס ףױא רעשטוק האל עטרבח ןופ הריד רעמירָא רעניילק
 יד ןוא סָאג עקצעיװַארק ףיוא קירבַאפ-קַאבַאט רעקיטעט טשינ סיקצוסארק
 -נָאק יד .9 עקסנָאקאידיכרַא ףיוא ךיק-רעטעברַא רעד ןיא -- גנוציז-טכַאנ
 םימעט-עיצַאריּפסנָאק בילוצ ןעמ טָאה ,עלַאגעלמוא ןַא ןעוועג זיא ץנערעפ
 ןופ הריד רעניילק רעד ןיא ,לַאז ןקיסַאּפ ַא טימ ןצונַאב ךיז טנעקעג טשינ
 ןיא ,טפול טלעפרַאפ טָאה'ס זַא ,טפַאשגנע ַאזַא ןעוועג זיא רעשטוק האל
 -נַארק ַא טלָאמעד ןיוש ,ןייטשנעטכיל לארשי רבח םעד זיא עדער ַא סנייז ןטימ
 טָאה'מ .תושלח ןיא ןלַאפעג ןיא רע ןוא טוג טשינ ןרָאװעג ,שטנעמ רעק
 ,(=+ טרעטנימעגּפָא ןוא טעב ַא ףיוא טגײלעגקעװַא םיא

 :ןטקנוּפ 11 ןעמונעגמורַא טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ גנונדרָא-גָאט יד
 -ַאֹּפ רעקיטציא רעד (2 :טעטימָאקידנַאל ןופ ןוא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב (}
 ; ענַארפ-ןליוּפ יד (3 :טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא טנעמָאמ רעשיטיל
 -ײטרַאּפ ,עכעלטפַאשטריװ ,עלערוטלוק ,עלענָאיסעּפָארּפ : טעברַא רעזנוא 4
 ;תוליהק (1 ;ןטַאר-טָאטש יד ןיא טייקיטעט יד (6 :עגַארפ-לוש יד (5 ;עשיא
 -רָאפ (10 ןעײטרַאּפ ערעדנַא וצ גנואיצַאב יד (9 ;עסערּפ עשידנוב יד (8
 טייצ ןיא קחוד ןבילוצ .טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ןופ ןלַאו 1 ; ןגאלש
 ,טלדנַאהַאב טשינ 7 ,6 ,5 :ןטקנוּפ יד ןעמ סטָאה

 דוד ןוא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב יד ןבעגעגּפָא ןבָאה ןטַאגעלעד יד
 ךיז טָאה ןטכירַאב עלַא יד ןופ ,טעטימָאק-דנַאל ןופ טכירַאב םעד -- רעיימ
 ןיא ,ןעגנוגנידַאב יד ןופ ,דנַאל ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ דליב ַא ןעמוקַאב
 ןלעטש סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןוא טייקיטעט יד ןריפ וצ סיוא טמוק'ס עכלעוו
 יד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ טכירַאב ַא ןרָאװעג טרעהעגסיוא ךיוא זיא'ס .ךיז
 .ןעגַארפ-סנעבעל

 רע .עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו טרירעפער טָאה ןַאמלוש רָאטקיװ
 ןטכיזסיוא יד ,רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא עגַאל ערעווש יד טרעדלישעג טָאה
 ,סַאלק-רעטעברַא ןופ ןבַאגפיוא יד ןגעװ טדערעג ןוא חמחלמ יד ןקידנערַאפ וצ
 -לָאב רענעמוקעגרָאפ סָאװ-רונ רעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ייברעד
 סָאד טדערעגמורַא טָאה רע .דנַאלסור ןיא שינערעקרעביא רעשיטסיוועש
 ַא ןלעטשנייא סָאד ,םישזער ןשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער םעד ןפרַאװּפָארַא
 זיא ןוא טייהיירפ ןוא טכער עשיטַארקַאמעד יד ןטכינרַאפ סָאד ,רוטַאטקיד
 זיא סָאד .געוו רעשיטסילַאיצָאס רעד טשינ זיא'ס זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג
 ןייק ןייז טשינ ןעק ןוא םזילַאיצָאס ןופ ןעיידיא-טנורג יד וצ הריתס ןיא
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ גצוו
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 .רעסַאװ םייח עדער ַא טימ ןטערטעגסױרַא זיא טנערעפער ןופ ןזעט יד ןגעק
 -רעביא רעשיטסיוװעשלָאב רעד וצ גנולעטש עוויטיזָאּפ ַא ןעמונרַאפ טָאה רע
 ןוא ןַאמלימ ,ןָאזחסּפ ןטלַאהעגרעטנוא םיא ןבָאה ןטַאגעלעד יד ןופ .שינערעק

 רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ןטַאגעלעד יד ןופ טפלעה ַא ךרעב .סרעדנַא

 ,גנולעטש סנַאמלוש טציטשעגרעטנוא טָאה טייהרעמ עסיורג יד ןוא עטַאבעד
 -סיוא יד ןגעוו טַארעּפער ַא ןטלַאה טלָאזעג טָאה יקסוװוָאּפיל היעשי ,רד

 רעבָא זיא רע .המחלמ רעד ךָאנ סַאלק-רעטעברַא ןופ ןבַאנפיוא ןוא ןטכיז
 טָאה רע .ןילבול ןייק עשרַאװ ןופ ןעמוק טנעקעג טשינ ןוא ןרָאװעג ק:ַארק
 טָאה'מ ןוא טָארעפער ןטעדנירגַאב טוג ,םענעבירשעגנָא ןייז טקישעגוצ
 זיא ןעגנורעדנע עסיוועג טימ) ץנערעפנָאק רעד ףיוא טנעיילעגרעביא םיא
 ןיא ןַאמעדניל .י .רד ןופ לקיטרַא ןַא יו טקורדעגּפָא ןרָאװעג טַארעּפער רעד

 ,(1918 רעבמעווָאנ ,2 .מונ עמיטזע רעזנוא ךובלמַאז ןשידנוב

 םעד ייב .ןעמעלבָארּפ עשידיי יד ןגעוו טרירעפער טָאה טרעביז ןושרג
 -עד ךס ַא ןבָאה ,גנונדרָא-גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא עלַא ייב יוװ ,טקנוּפ
 טַאגעלעד רעד ,םיובלעגיז .מ .ש .עיסוקסיד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןטַאגעל

 טָאה ,רעניַארקוא ןעוועג ךיוא ןענייז ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ץוחַא ואוו ,םלעכ ןופ
 ןוא ןליוּפ ןיא םעלבָארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ טייקיטכיוו יד ןכָארטשעגרעטנוא

 ,ייז ןשיווצ ידנעוויוו סודָאמ ַא ןעניפעג וצ טייקיטיונ יד

 ןעגנוגנידַאב עמעװקַאב טשינ ןיא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא'מ שטָאכ
 סעּפע טיירג ןעוועג ןײלַא זיא'מ ןוא טרעהעג ןדעי םַאזקרעמפיוא ךָאד ןעמ טָאה

 רעשידנוב ַא ןיא לייטנָא רעטשרע רעד ןעוועג סָאד זיא ליפ רַאפ .ןגָאז וצ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז םינינע עטסקיטכיוו יד ןגעו .ץנערעפנָאק-דנַאל
 ,סעיצולָאזער

 עקיטרָא יד :טלעטשעגטסעפ עיצולָאזער יד טָאה ןטכירַאב יד ןגעוו

 טשינ זיא יז רעבָא ,טייקיטעט עקידעבעל ַא טריפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא
 םעד דצמ גנוריפנָא ןופ ןלעפ ןבילוצ ךעלטייהנייא ןוא שיטַאמעטסיס ןעוועג

 (רעצלעק ,רעשזמָאל ,רעקצָאלּפ) ןענָאיַאר עקידנטיידַאב .טעטימָאק-דנַאל
 סָאװ ,טעטימָאק-דנַאל רעד ,גנוגעווַאב רעד ןופ ןעמונעגמורַא טשינ ןענייז
 -ַאב טָאהעג ביױהנָא ןיא טָאה ,ךנוב ןופ .ק .צ ןופ רעטמיטשַאב ַא ןעוועג זיא

 וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ שיטקַאפ טָאה ןוא ןבַאגפיוא עטצענערג

 ,טלעטשעג רעטעּפש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןבַאגפיוא עטרעטיירברַאפ יד ןליפרעד
 -געמ עטצענערגַאב יד ןופ ןעמַאר יד ןיא בוח ןייז טליפרעד רע טָאה ךָאד

 -ייז עכלעוו ,םירבח יד גנונעקרענָא סיוא טקירד ץנערעפנָאק יד .,ןטייקכעל

 יד טריפעגסיוא ןבָאה ןוא ןטסָאּפ רעייז ףיוא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד ןענ
 ,טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ ערעווש

 רעד ןגעו ןעמונעגנָא ץנערעפנָאק יד טָאה עיצולָאזער ערעגנעל ַא
 טזייוו עיצולָאזער יד .סַאלק-רעטעברַא ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא עגַאל רעשיטילָאּפ
 הביס רעד ףיוא יו ןטכַאמ-סיורג יד ןופ םזילַאירעּפמיא םעד ףיוא ןָא לכ םדוק
 ןעגנוזָאל עקידתועיבצ רעטנוא טריפעג טרעוװ סָאװ ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ
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 -לעפ עטקירדרעטנוא ןופ טכער ,גנוקידײטרַאפ-דנַאלרעטָאפ ,םזילַאנָאיצַאנ ןופ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשיטילָאּפ יד ןופ לייט רעטסערג-טייוו רעד; .וז.זַא.א רעק

 -ָאמ ןופ םָארטש ןכרוד ןסיירטימ טזָאלעג ךיז טָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 -ַאנ ןגעוו עיזַאושזרוב רעד ןופ גנוזָאל יד טּפַאכעגרעטנוא טָאה ןוא טנעמ
 ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ .ןסַאלק יד ןשיוװצ םולש ןוא תודחא רעלַאנָאיצ

 -לוזער ןוא ןליצ עתמא עריא רדסכ רעבָא םַאזגנַאל ךיז ןקעלּפטנַא המחלמ רעד

 סע ןוא ,ןדנואושרַאפ ןרעוו ןסַאמ עטיירב יד ןופ ןשינעדנעלברַאפ יד ,ןטַאט
 ןופ רעטקַארַאכ-ןסַאלק רעשיטסילַאירעּפמיא רעד סױרַא טלוב ךיז טלעטש

 ערעיוהעגמוא יד ןוא טייז ןייא ןופ טייקמירא עקידנסקַאוװ יד ,המחלמ רעד
 ןופ ןטנַארעפיל-סגירק ןוא ןטנַאלוקעּפש עּפורג רעניילק ַא ןופ גנורעכיײרַאב
 ןטנעמעלע ענענַאטשעגּפָא יד ןופ וליפא ןגיוא יד ןענעפע -- רעטייווצ רעד

 רעד ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ תוחומ יד ןיא ןײרַא טגנירד ןָא טנעמָאמ םעד ןופ
 -רעטניא ןופ ןלייט ענעי ןופ גנולעטש יד ןעוועג זיא קיטכיר זַא ,ןײזטסואווַאב
 ביוהנָא ןופ ךיילג ןבָאה עכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנ

 טרילומרָאפ רעטעּפש סָאד ןבָאה עכלעוו ןוא 'גירק םעד גירק' טרעלקרעד ןָא

 ."ץנערעפנָאק רעדלַאװרעמיצ רעד ףיוא

 ןביירט טעװ עיצולָאװער עשיסור יד זַא ,ןָא רעטייוו טזייוו עיצולָאזער יד

 ,טנעקרענָא ץנערעפנָאק יד .המחלמ יד ןרידיווקיל וצ ןסַאלק עקידנציזַאב יד

 -רָאזעד יד ןצונסיוא , :ןייז ףרַאד טַאירַאטעלַארּפ ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד זַא
 יד סָאװ ,טַארַאּפַאהכולמ ןכעלטפַאשטרױו ןוא ןששיטילַאּפ ןופ עיצַאזינַאג
 ןרעסערג ַא סָאוװ עיזַאוועזרוב רעד ןופ ןסיירוצסױרַא ידכ ,ןפַאשַאב טָאה המחלמ
 טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעייטשרָאפ יד .*טכַאמ עעיטילָאּפ םוכס
 וצ ידכ, ,ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולש יד ןיא ןקילײטַאב ךיז טקעריד ןפרַאד

 -טסבלעז ןופ דוסי ןפיוא סעיצובירטנָאק ןָא ןוא סעיסקענַא ןָא םולש ַא ןסילש
 ."רעקלעפ יד ןופ טכער-גנומיטשַאב

 עקידנעטשלופ ַא; ןריפכרוד רַאפ ןפמעק ףרַאד טַאירַאטעלָארּפ רעד

 -עגרעביא עלַא יד ןופ גנוטכינרַאפ יד ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ גנוריזיטַארקָאמעד

 -נַאג יד ןבעגרעביא סָאד ןוא סעיגעליווירּפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ענעבילב

 יד ןופ תושר ןיא ךעלסילשסיוא טכַאמ עקידנריפסיוא ןוא עשירעבעגצעזעג עצ
 ךיוא יוװ ,"תודוסי עשיטַארקַאמעד עטסטיירב יד ףיוא טלייוועג ,ןטנעמַאלרַאּפ
 -קיטכיו יד הכולמ רעשיטַארקַאמעד רעד ןופ תושר ןיא ןבעגרעביא; רַאפ
 טנכייצ עיצולָאזער יד ."ןפָאטש-יור ןופ תורצוא ןוא ןגייווצ-עיצקודָארּפ עטס
 ,ריפסיוא םוצ טמוק ןוא טייצ רעטסטנָאנ רעד רַאפ ןבַאגפיוא עקינייא ךָאנ ןָא

 ןרעװ טיובעגפיוא רעדיוו זומ לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסילַאיצָאס רעד, זַא
 וצ טייקכעלגעמ יד ןבעג םיא ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא ףיוא ,תודוסי עיינ ףיוא
 ןדעי ןיא סעיצקעס ערעדנוזַאב ענייז ןופ טייקיטעט יד ןכעלטייהנייארַאפ
 ,"ןדניבנעמַאזוצ ךיז ןשיווצ ייז רעטסעפ ןוא דנַאל

 עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןרָאלק ןייק טשינ טיג ןליופ ןגעוו עיצולָאזער יד
 -ַאּפ יד טליײטרוארַאפ יז .הכולמ רעקיגנעהּפָאמוא ,רעקידנעטשבלעז ַא ןופ
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 ,תוכולמ עטריאילַא יד ןופ יא תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ יא ןליוּפ עגונב קיטיל

 ,עיזַאשזרוב רעשידיי רעקידנּפעלשכָאנ רעד ןופ יא רעשיליוּפ רעד ןופ יא
 -ָאּפ עקיזָאד יד זַא ,ןזיוועגנָא טרעו סע .עיצקַארפ .ס.9.פ רעד ןופ ךיוא יו
 -ָאיצַאנ ןיא טריפעג טרעוװ ןוא ןליצ-המחלמ יד טימ ןדנוברַאפ זיא קיטיל
 עטשלעפעגמוא ןַאק זַא ,טגָאז עיצולָאזער יד ,טסייג ןשיטסיניװַאש-שיטסילַאנ

 עטסטכע ןוא עטסטיירב יד ףיוא טלייוועג ,?גנולמַאזרַאפ עקידנריאוטיטסנָאק
 -פיוא ןכעלרעניא ןגעוו ןגַארפ יד ןזייל, ןפרַאד טעװ תודוסי עשיטַארקָאמעד
 עקידתונכש יד טימ ןבעלנעמַאזוצ ןייז ןגעוו ךיוא יוװ ,דנַאל רעזנוא ןופ יוב
 ,"תוכולמ

 םעד; :עיצולָאזער עבלעז יד טגָאז ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןגעוו
 -רעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ סעיטנַארַאג םומיסקַאמ

 ןעמַאר יד ןיא סעיטנַארַאג עכלעזַא ןגעוו ןדייר ללכב ןָאק'מ לפיוו ףיוא ,ןטייה

 עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד רָאנ ןבעג ןָאק ,גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ
 ריא ןיא זיא ןלוּפ ןגעוו ענַארפ יד ןעוו ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא .עימָאנָאטױא
 "עד טלעטש ,גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא םענרַאפ ןצנַאג
 ענייז ןשיווצ טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעטסואווַאב-ןסָאלק רעד סױרַא רעביר
 רַאפ עימָאנַאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד ךיוא ןעגנורעדָאפ
 ,?דנַאל ןיא טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא ןליוּפ ןופ קלָאפ ןשידיי םעד

 יד טָאה ןעייטרַאּפ ערעדנַא וצ גנואיצַאב רעד ןגעװ עיצולָאזער רעד ןיא
 רעד ןגעוו ןוא ןעגנוריּפורג עשידיי יד ןגעוו טגָאזעגסױרַא ךיז ץנערעפנָאק
 ,טגָאזעג ריא ןיא טרעוו'ס .טפַאשרעטעברַא רעשיליוּפ רעד טימ גנודניברַאפ
 ןופ ןסערעטניא יד טריטנעזערּפער סָאװ ,עּפורג ַא ןענייז ןטסיקלָאפ יד; זַא

 עשיטַארקָאמעד ןוא עלַאקידַאר ןופ לטנַאמ ןרעטנוא .רעגריבניילק ןשידיי םעד

 ןייוולייט ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ ענעכָארּפשעגסיױא עריא ךרוד יז טריפ ןזַארּפ
 -וצנײרַא וואורּפ ןדעי ןפמעקַאב; ףרַאד'מ .."ןצנעדנעט עלַאקירעלק ךיוא

 ,ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ יד טעברַא-סקלָאפ רענעפורעג יֹוזַא ריא ןיא ןעיצ
 ןייז ןטײרּפשרַאפ וצ ךיז טימַאב םזילַאקירעלק רעד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו'ס
 ןוא ןסקָאדָאטרָא יד ןריזינַאגרָא ךרוד ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןפיוא העּפשה

 -רעירפ יד ןופ סעיצולָאזער יד ףיוא ךיז קידנפורַאפ ,ןפמעקַאב םיא ףרַאד'מ
 ןפמעקַאב וצ טייקיטיונ יד, טנָאמרעד טרעוװ ,ןרָאפנעמַאזװצ עשידנוב עקיד
 רעד ףרַאד טרפב .ןעגנוריטַאש ןוא ןטלַאטשעג ענייז עלַא ןיא םזינויצ םעד
 -עגסיוא רעייז ןקעדרַאפ סָאװ ,ןויצ-ילעוּפ יד ןגעק ןרעו טריפעג ףמַאק
 טימ גנואיושנָא-טלעוו עכעלרעגריבניילק ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ ענעכָארּפש

 ??עיצַאטיגַא רעשיגָאגַאמעד ןוא עזַארפ רערענָאיצולָאװער רעקידנעגנילק רעד

 רעשידי רעד ףרַאד טפנוקוצ רעשיטסילַאיצָאס ַא רַאפ ףמַאק ןיא;
 -ױּפ םעד --- רעפלעהטימ ןטסטנָאנ ןייז ףיוא ןציטש ךיז ןליוּפ ןיא רעטעברַא
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ליפעג סָאד קידנעלקיווטנא .רעירַאטעלָארּפ ןשיל

 ,ײטרַאּפ רעזנוא ףרַאד ,רעטעברַא ןשידיי םעד ייב טעטירַאדילָאס ןוא תודחא
 ,םַארגָארּפ רעזנוא ןופ ןפיצנירּפ יד ןופ ןטסדנימ םוצ קידנטערטּפָא טשינ
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 רעמַאזניימעג ַא רַאפ ןעמרָאפ עקידנעוװטיונ יד ןרעוו ןפַאשעג ןלָאז'ס ןבערטש

 ,"טפנוקוצ רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשיליוּפ ןוא ןשידיי ןופ ײטרַאּפ
 ףיוא ןעגנוזייוװנָא טיג טיײקימעט רעטסטנָאנ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד

 וצ ןפלעה טרידנעמָאקער טרעוװו טיבעג ןלענָאיסעפָארּפ ןפיוא :ןטיבעג יירד

 ןפרַאד סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ גייווצ-עיצקודָארּפ ןדעי ןיא; ןּפַאש
 רעטעברַא עלַא ןעמענמווא ןוא ףמַאק-ןסַאלק ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןייטש
 ןוא הנומא ,טעטילַאנָאיצַאנ ,טכעלשעג ןופ דישרעטנוא ןָא ,דנַאל ןצנַאג ןופ

 -גנורעלקפיוא עלענַאיסעפָארּפ יד ןריפ וצ ףיוא .ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ
 ןייארַאפ ןדעי ןיא ןפרַאד ,רעדילגטימ יד ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא טעברַא
 ."סעיצקעס עלעױוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןרעו טעדליבעג

 ןופ --- ןעניײארַאפ-רוטלוק-רעטעברַא ןפַאש וצ ךיוא טפור עיצולָאזער יד

 ןעײטרַאּפ עשירענגעק ןופ רעגנעהנָא רעבָא ,עשיאײטרַאּפמוא ןוא ןטסידנוב
 ךעלגעמ טשינ זיא'ס ואוו ,טעטש ערענעלק יד ןיא .ןרעהעג טשינ ייז וצ ןלָאז

 ןַא ףיוא טשינ ןָאק ןעמ ןוא סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ענעגייא ןפַאש וצ
 ,רעטעברַא יד ןופ ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק יד ןקידירפַאב ןפוא ןרעדנַא
 -ַאילביב) ןענייארַאפ עלערוטלוק ערעדנַא ןיא ןקילײטַאב ךיז ןטסידנוב ןענָאק
 םענעכָארּפשעגסױא ןייק טשינ ןבָאה ייז ביוא ,(.לג,ד.א ןלַאז-ןעייל ,ןקעט

 ,רעטקַארַאכ-ײטרַאּפ

 -םוסנָאק ןפַאש וצ טרידנעמָאקער טרעװ טיבעג ןכעלטּפַאשטריוװ ןטיוא

 ןקינייארַאפ ךיז ןפרַאד ןויטַארעּפָאָאק עקיזָאד יד ןיאש ןוא ןוויטַארעּפָאָאק
 טימ םכסהב טיובעג ןייז ןפרַאד ייז ןוא רעטעברַא ןופ ןטכיש ערעטיירב סָאװ

 -ןַצֹּפַא ידכ .גנוגעװַאב-ןסַאלק רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ ןּפיצנירּפ-טנורג יד
 -נַאליפ יד ןופ גנוקריוו רעקידנריזילַארָאמעד רעד ןופ עזָאלטעברַא יד ןטיה

 ףיוא ןדנירג וצ ץנערעפנָאק יד טרידנעמָאקער ,סעיצוטיטסניא עשיּפָארט
 -טפַאשטריװ עכעלנע ןוא סעלַאה-ייט ,ןכיק-רעטעברַא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק

 ןרעדָאפ ןעמ ףרַאד סעיצוטיטסניא עכלעזַא רַאפ .סעיצוטיטסניא עכעל
 ,"תוליהק עשידיי ןוא ןטַארטסיגַאמ עקיטרָא יד ןופ סעידיסבוס

 ַא ןבעגוצסיױרַא ןעימַאב ךיז ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עסערּפ רעד ןגעוו
 -ַאב ךיוא ךיז ףרַאד'מ .ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ -- לעוטנעווע ,גנוטייצ עכעלגעט

 ,(+ ןרֹושָארב ערעלוּפָאּפ ןבעגסיױרַא ןעימ

 ךיז טָאה ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל יד

 -סיוא ףוטל ןוא םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא טימ ןעמונרַאפ ךיוא
 יענטרָאּפ לאיתוקי : ןרָאװעג ןענייז טלייוועג ,גנוריפנָא עלַארטנעצ ַא טלייוועג

 ,טַאקשומ וַאלסישזדז ,ןַאמלוש רָאטקיװ ,םעדעמ רימידַאלװ ,(ףעזוי -- חנ)

 לארׂשי ,(טעטימָאק ןקידרעירפ םוצ טרעהעג ךיוא ןבָאה עלַא) רעיימ דוד
 .ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי ןוא ןייטשנעטכיל

 הפוקת רעיינ רעד רַאפ דוסי םעד טגיילעג טָאה ץנערעפנָאק רענילבול יד
 -שג עשירָאטסיה יד בילוצ זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ
 -בלעז ןופ געוו ןפיוא ףױרַא ןעגנורעדנע עשהכולמ עלַאקידַאר ןוא ןשינעעש
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 םענײמעגלַא ןופ טלײטעגּפָא שיטילָאּפ ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא : טייקידנעטש

 םיא טימ רעטייו שיגָאלָאעדיא םגה ,דנַאלסור ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי

 ,ןדנוברַאפ

 א
 לא א

 ייר ַא ןעמוקעגרָאפ 1918 --- 1917 ןיא ןענייז ץנערעטנָאק-דנַאל רעד ץוחַא

 | ,ןצנערעפנָאקןָאיַאר
 "ןָאיַאר רענילבול ַא ףיוא ןרָאװעג ןבעגענּפָא ןענייז סָאװ ,ןטכירַאב יד

 רערעסערג ַא ןיא טייקיטעט רעשידנוב ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ,ץנערעפנָאק
 םלעכ ןיא .עיצַאּפוקָא רעשיכיירטסע רעד רעטנוא ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ

 -רַא עשידנוב יד ,רעדילגטימ 100 טלייצעג "דנוב ,, ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טָאה
 רעשידנוב רעד ןיא רעדילגטימ 50 --- שטשָאמַאז ןיא ;250 --- םייה-רעטעב

 -גוב ; 18 --- ווָארוק ; 22 -- ןישרעבעש 25 --- ווָאשעיבורה ; עיצַאזינַאגרָא
 ,ײרָאגליב ,ץעינישזרעיווז ,וָאשַאמָאט ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז סעּפורג עשיד

 ,ץעװָאבַארג ,ןילבמעד ,רימזוק ,ווָאטרעװעל ,קסויּפ ,וואלוּפ ,ןַאכוא ,עלָאּפָא
 עכעלטע ןיא .רעטרע ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ךיוא יוװ ,קינשָארק ,ווָאקילקַאז

 עלַאגעל ערעייז ןוא סעיסערּפער ןופ ןטילעג גנוגעװַאב יד טָאה ךעלטעטש

 .ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענייז סעיצוטיטסניא

 רעד טיול ןעמוקעגרַאפ טרָאד ןענייז ןטַאר-טָאטש יד וצ ןלָאװ יד
 ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד רעטנוא יוװ עיצַאנידרָא-לַאװ רערענָאיצקַאער רעבלעז

 ןריפוצכרוד ןעוועג ךעלגעמ רעטרע לָאצ ַא ןיא טלָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןטַאדידנַאק יד לייוו ,ןוט טנעקעג טשינ רעבָא סע טָאה'מ ,רענעמטַאר עשידנוב

 ןיא .שיליוּפ ןענעק ןוא רָאי 20 סנטסקינייוו ןייז טלַא טזומעג ָאד ךיוא ןבָאה
 טניילעגרָאפ ןטעטימָאק-לַאװ עשידיי ענײמעגלַא יד ןבָאה ןלָאפ עכעלטע

 םוטעמוא רעבָא ,עטסיל רענײמענלַא רעד ףיוא טַאדנַאמ ַא דנוב םעד ןבעג וצ
 ןיא ."הנתמ/ ַאזַא ןופ טגָאזעגּפָא םימעט עלעיּפיצנירּפ בילוצ ךיז ןעמ טָאה

 "עג ןבָאה סעיצַאזינַאגֹרָא עשידנוב יד ואוו ,ווָאשעיבורה ןיא ,שטשָאמַאז
 ןבָאה ,סעטסיל-ןטַאדידנַאק ענעגייא טימ ןטערטוצסיױרַא ןעגנואימַאב טכַאמ
 טלעוּפעג ןוא ןזָאלרעד טשינ םעד וצ ןעלטימ עלַא טדנעװעגנָא רענגעק יד

 ןריזילַאגעל טשינ ןטעטימָאק-לָאװ עשידנוב יד לָאז'מ זַא ,טכַאמ רעד ייב
 רעטערקנָאק רעד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק-ןָאיַאר יד
 ךיז ןוא ןלַאװ יד רַאפ עינַאּפמַאק-גנורעלקפיוא ןַא ןריפ ךָאד ןעמ לָאז עגַאל
 -נַאק ענעגייא ןלעטשסױרַא טשינ ןעק'מ ואוו ,טרָאד ןעמיטש ןופ ןטלַאהּפָא
 יד ןופ ןטַאדנַאמ ןייק ןעמעננָא טשינ םימעט עלעיפיצנירּפ בילוצ .,ןטַאדיד
 ,(+ ןטעטימָאק-לַאװ ענײמעגלַא

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןָאיַאר ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענייז 1918 ךשמב
 ןופ ןטנגעג עלַא טעמכ ןיא ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז'ס

 ,רעשזדָאל ,רעקוװַאלצָאלװ ,רעצעלדעש ,רענילבול ,רעװעשרַאװ ןיא :דנַאל
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 טימ ןעמונרַאפ ךיז רקיעב ןבָאה ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר יד .ערעדנַא ןוא רעשזמָאל
 ןפַאש ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענענַארַאפ יד ןקרַאטש טימ ,ןעמעלבָארּפ עקיטרָא
 -בָארּפ רעווש ַא .ןעוועג טשינ ןענייז ייז ואוו ,רעטרע יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 יז ןענייז רעטרע ליפ ןיא ,רעטעברַא עשיליוּפ ןופ עגַארפ יד ןעוועג זיא םעל

 -ַאגרָא עשיטסילַאנָאיצַאנ רעדָא םיחלג יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעוועג
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליױּפ יד טימ ךיוא .סעיצַאזינ
 ךיוא רעבָא ןעניי'ס .טעברַאנעמַאזצ ןייק ןעוועג טשינ זיא ץניוװָארּפ רעד
 -עלקפיוא עשיטסילַאיצָאס ַא טריפעג ןבָאה ןטסידנוב יד ואוו ,רעטרע ןעוועג

 םיצירּפ ןוא םיחלג יד .טפַאשרעטעברַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןלייט ןשיווצ גנור

 ?עיצַאטיגַא רעשידייא רעד ןגעק טנרָאװעג ןבָאה

 ןופ טייצ רעד ןיא ןענייז ,ןלעטשטסעפ טנעקעג ןבָאה רימ לפיוו ףיוא
 ערענעלק רעדָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ץיבזיא ,וועינוא ,ןַאכוא :(ב .א ןטױל) רעטרע עקיזָאד יד ןיא סעּפורג
 ,קצעיװָאזַאמ-װָארטסָא ,ווָאנישמַא ,עװָארדנַאסקעלַא ,רעדנַאסקעלא ,(רעוואיוק)
 -עשזב ,שטיװָאנַארַאב ,ווָאנַאזדָאב ,טּפַא ,עלָאּפָא ,ָאקנעלָארטסָא ,ץעיװָארטסָא
 -עיב ,ײרָאגליב ,עקסוואר עלַאיב ,עקסַאילדָאּפ עלַאיב ,קָאטסילַאיב ,עציוװָאטס

 ,עקסוואיוק קסירב ,גוב םייב קסירב ,ןידנעב ,ווָאטַאכלעב ,עניולב ,קסלעיב ,ןושז
 ,עצירג ,קעדארג ,ענדָארג ,קסישזדָארג ,ץעווָאבארג ,רעג ,ןילָאװראג ,ןיבמאג
 ,ץערָאװד ,עװָארבמָאד ,ערבָאד ,לסייוו רעד ייב ןישזבָאד ,ץנעוורד-ןישזבָאד
 ,קסיוָאקלָאװ ,ןימָאלָאװ ,ןיהָאװ ,וואשעבורה ,עקוואנייה ,ןישטערעד ,ןילבמעד

 ,עוואשטשאלוו ,קעוװַאלצָאלוי ,ווָאקשיװ ,דָארגעשיװ ,ןולעיוו ,ענליוו ,עשרַאוו

 -ַאװ עקסנודז ,שזרעגז ,במָאראז ,ווָאקילקאז ,שטשָאמַאז ,עשטרעזואז ,ווָארגנעוװ

 ,ןילכישז ,ןימָארושז ,עוולעז ,(רעװָאכָאטסנעשט) וװועשטָאלז ,ץעינישזרעיווז ,שיל

 -ָאזַאמ װָאשַאמָאט ,רענילבול װָאשַאמָאט ,ווָאכילעשז ,לטעשז ,ווָאדרַארישז

 -ַָאכ ,שטעדָאב ,אדור אקסרָאוװאי ,וָאכָאטסנעשט ,וָאנַאכעשט ,קערוט ,קצעיוו

 ,ןיבול ,ץישָאל ,וָארעקסאל ,עשזמָאל ,שזדָאל ,םלעכ ,ווָאליטאכ ,לעשז

 -ָאכ ,שטעדָאכ ;אדור אקסרָאוװאי ,ווָאכָאטסנעשט ,ווָאנַאכעשט ,קערוט ,קצעיוו

 ,ןיבול ,ץישָאל ,וָארעקסאל ,עשזמָאל ,שזדָאל ,םלעכ  ,וָאליטאכ ,לעז

 ,ץישטנעל ,וָאטרעװעל ,ענּפיל ,ווָאקול ,קצול ,ווָאטוטול ,ץעינארבול ,ןילבול
 -זעמ ,עװַאלמ ,קצעיוװָאזַאמ קסנימ ,ענזימ ,דרָאמ ,ווָאקאמ ,ןיקלאמ ,ץינלעגאמ

 ייב טָאטש-יינ ,קסלעשאנ ,רָאװדיוװָאנ ,קסמָאדַארָאװָאנ ,אנלעיאװָאנ ,שטיר
 ,קצָאטס ,קסיװַאטס ,קַאנרַאס ,ווָאלָאקָאס ,עצװָאנסָאס ,ענלָאּפמָאס ,עציליּפ רעד

 ,וַאלוּפ ,וועשטראּפ ,ץיבמעדָאּפ ,ץינאיבאּפ ,ץיוועינרעקס ,ןידרעטס ,עװָאגעשזטס
 ,עקשַארּפ ,ץינשארפ ,קצָאלּפ ,וָאקירטעיּפ ,קסניּפ ,קסויּפ ,קסוטלוּפ
 -וָאסָאק ,קסנָאק ,ןינאק ,ענלאק ,שילאק ,ןישולאק ,ָאלָאק ,(רעוואיוק) לַאװָאק

 -ָאנסַארק ,ץלעק ,קצובאלק ,ץיּפעשזק ,ווָארוק ,ענטוק ,רימזוק ,קצָאק ,עקאלעט

 ,שזנָאשטַאר ,עוואר ,ןיזדאר ,ץישָאדאר ,םָאדַאר ,ץיוועינשורק ,קינשארק ,ץלעש
 ,ץּפרעש ,ץעלדעש ,ןישערבעש ,עווָאדאינש ,ץעוװָאלדיש ,ןיּפיר ,ןאשזור

 ואו ,ךעלטעטש ןוא טעטש 152 טנכערעגסיוא ָאד רימ ןבָאה ןעמַאזוצ
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 .סעּפורג רעדָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןעוועג טייצ-המחלמ רעד ןיא ןענייז'ס

 -חרזמ יד ןופ רעטרע ליפ רקיעב ָאד ןלעפ'ס ,רעמ ליפ ןעוועג ןענייז שיטקַאפ
 יד ןופ ןטיבעג-ןּפַאטע יד ןוא טסָא-רעבָא םענעפורעג-ױזַא ןופ --- ןצניװָארפ

 יד וצ רעטנענ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאּפוקָא עשיכיירטסע ןוא עשטייד

 -עג ןופ ןענַאטשַאב סעּפורג יד ןענייז רעטרע עכעלטע ןיא .ןטנָארפ-גירק
 ןעוועג ןענייז סָאװ --- עשרַאװ ןוא שזדָאל ןופ בור יּפ לע -- רעטעברַא ענעמוק

 .טנָארפ ןרעטניה סעיניל-ןַאב ןוא ןעיײסָאש ןעיוב םייב טקיטפעשַאב

 1918 ןיא ןענייז ץנערעפנָאק-דנַאל רעד ןופ סולשַאב ןטימ םכסה ןיא
 : רעכיב ןוא ןרושָארב 9 ןענישרעד ןעגַארפ-סנעבעל גַאלרַאפ ןיא
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 .ןצנערעפנָאק ייוצ
 ."דנוב, רעד ןוא הליהק עשידיי יד
 .סקרַאמ לרַאק

 .טבעל רענייא סָאװ ןופ :ןייטשקיז .ש
 .םעדעמ .וװ ןופ טרָאוװרָאפ ַא טימ ,םזינויצ ןוא "דנוב , :ןישזערעמ .א
 .םַארגָארּפ רעזתא :שטיװעלַאכימ .ב

 .סַאלק-רעטעברַא רעד ןוא רוטלוק :ןַאמרעט השמ
 .רוטַאטקיד ןוא עיטַארקָאמעד :יקסטוַאק לרַאק
 .עביל-רעבעוו יד :ץרּפ .? יי

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ םעד ץוחַא
 ןיא .ןעלקיטרַא עשיטערָאעט ןוא ערעסערג רַאפ עמיטש רעזנוא לַאנרושז ַא
 ,ןרעמונ 3 סױרַא ןענייז 8



 עיצולָאװער ,המחלמ ,לױּפ 6

 עשיטילָאּפ סָאד טרינימָאד םינינע יירד ןבָאה 1918-1917 ןרָאי יד ןיא
 ןוא ןעוו ?ןלױוּפ טימ ןייז טעװ סָאװ :דנַאל ןופ ןבעל עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 עיצולָאװער יד טגנערב סָאװ ?המחלמ יד ןרעװו טקידנערַאפ טעװ ױזַא יו

 טגנַאלרַאפ ןוא תוחומ יד טשרעהַאב ןבָאה ןגַארפ עלַא יד ? דנַאלסור ןיא
 ,הבושת ַא

 אפוג ןקַאילָאּפ יד ןענייז טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ עגַארפ רעד ןיא
 עווָאדָארַאנ יד טימ טייהרעמ יד .טלייטעצ קרַאטש טייצ עגנַאל ַא ןעוועג
 -ָאסור יד ,דנַאלסור ףיוא טריטנעירָא ךיז טָאה שארב (סעקעדנע) ןטַארקַאמעד
 יד רַאפ טכער רעמ םזירַאצ םעד ןופ ןעמוקַאב וצ טבערטשעג ןבָאה ןליפ
 ןפַאש ןוא ךיז ןסײרּפָא ןופ גנוזָאל רעד ןגעק ןעוועג ןוא ןצניֹװָארּפ עשיליוּפ

 ןיא ושיטקַא ןעוועג ןענייז סעפֹורג ערענעלק .הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ןַא

 ןיא ןעוועג ךיוא זיא גנולייטעצ יד .טייקיגנעהּפָאמוא רַאפ גנונעוװַאב רעד
 טָאה גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טייהרעמ יד .רעגַאל-רעטעברַא
 ןיולב ,טײקיגנעהּפָאמוא סנליױוּפ ןופ גנוזָאל יד ןציטשרעטנוא טלָאװעג טשינ

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיליופ רעד ןופ לייט רענעטלָאּפשעגּפָא רעד
 יד ,ליִצ םעד רַאפ טפמעקעג טָאה עיצקַארפ ערענָאיצולָאװער .ס.9.9 יד ---
 עקידנעמוק יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טייהרעמ
 עלַאנָאיצַאנ יד ןפַאשּפָא ךיוא טעװ עיצולָאװער עשיטַארקָאמעד רעדנעלסור

 עשיסור-טשינ יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרעפטנערַאפ טעװ ןוא גנוקירדרעטנוא
 טָאה ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב יד ,דנַאלסור ןופ ןעמַאר יד ןיא רעקלעפ

 ןוא ןדנַאטשפיױא עשיליוּפ יד ןופ ןלַאפכרוד עקידרעירפ יד ןגעוו טסואוועג
 םזינַאגרָא ןשימָאנָאקע ןיא ןצניװָארּפ עשיליוּפ יד ןופ גנורעדילגנייא יד ןעזעג

 עשירָאטסיה עלַאקידַאר יד זיב .עירעּפמיא רעדנעלסור רעסיורג רעד ןופ
 ןבָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד ןוא המחלמ-טלעוו יד סָאװ ,ןעגנורעדנע
 ןעוװעג טשינ גנורעקלעפַאב רעד ןופ בור םייב רעבירעד זיא ,ןעוועג םרוג
 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןופ גנוזָאל רעד רַאפ טײקוװיטקַא ןייק

 ףרַאש ןעוועג ןקַאילָאּפ יד ןענייז המחלמ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ךיוא
 טימ --- לייט רעטייווצ ַא ,דנַאלסור טימ ןטלַאהעג טָאה לייט ןייא :טליײטעצ
 אשמו-עגמ ןייק ןבָאה טלָאװעג טשינ ןבָאה ןליפָאסור יד .תוכולמ-לַארטנעצ יד
 יד תעב ,ןלוּפ עגונב ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ רענעלּפ יד טימ
 רַאפ ןעגנוטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ןטסױוװיטקַא ענעפורעג"ױזַא
 ץלַא סָאד טָאה עיצולָאװער עשיסור יד .הכולמ רעשיליוּפ רעטגָאזעגוצ רעד
 עשיליוּפ יד ןעיב טלעטשעג ךיוא ךיז ןבָאה ןליפָאסור יד .טרעדנעעג
 יד ןופ דסח ןטימ ןעװ ,ןטנַאּפוקָא יד ןופ החגשה רעד רעטנוא טייקשהכולמ
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 ריא ןיא ןענייז ,גנוריגער עשיליוּפ יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןטנַאּפוקָא
 .ןרעגַאל עדייב ןופ רעיײטשרָאפ ןטערטרַאפ ןעוועג ןיוש

 -ָארּפשעגסיױא ןיא ןעוועג ריא וצ ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 רעשיליוּפ רעד ןופ קורדסיוא םעד יװ טכַארטַאב יז טָאה'מ .עיציזָאּפָא רענעכ

 -סקלָאפ עשידיי יד .גנואיירפַאב סנליוּפ ןופ ןמיס ַא יו טשינ ןוא עיצקַאער
 עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןוא טָאקיָאב ןשימָאנָאקע ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ
 ַאזַא רַאפ טרעטסײנַאב ןייז וצ טנורג ַא טַאהעג טשינ יאדווַא ןבָאה ,סעצעה

 ערענַאיצקַאער ,עוויטַאװרעסנָאק ןופ שימעג ַא ןעװעג זיא סָאװ ,גנוריגער
 םוצ גנואיצַאב יד ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג ,ןטנעמעלע עשיטימעסיטנַא ןוא
 -ַאב רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא'ס .טיײקיגנעהּפָאמוא רעשיליוּפ רעד ןופ ןינע

 םגה .הכולמ עקידנעטשבלעז ַא ןרעוו וצ געוו ןפיוא זיא ןליוּפ זַא ,ךעלרעּפמיײש

 רעבָא ייז ןבָאה ,ןקַאילָאּפ יד יו וויטקַא ױזַא ןעוועג טשינ םעד ןיא ןענייז ןדיי
 -טנַא רעשירָאטסיה רעכעלדיײימרַאפמוא רעד וצ ןבָאה זומ ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ןבָאה רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד .גנואיצַאב עוויטיזָאּפ ַא גנולקיוו
 "ןכומ ןעוועג דלַאב ןענייז סָאװ ,ןעגנוריּפורג עשידיי ענעי טפמעקַאב רעבָא
 ייֵז יו ,גנוריגער רעשיליוּפ רעד טימ סנתמו-אשמ עשיטילָאּפ ןכַאמ וצ ןמוזמו

 גנוריגער רעד ןופ רעימערּפ רעד) ןטנַאּפוקָא יד טימ ןוטעג רעירפ סע ןבָאה

 וצ ןלַאװ יד תעב זיא סָאװ רעבלעז רעד --- יקסוועשזַאכוק ןַאי ןעוועג זיא
 ןופ תופתוש רעד ךרוד ןרָאװעג טגיזַאב 1912 רָאי ןיא עמוד רעטרעפ רעד
 ,(עשרַאװ ןיא רענעמ-לַאװ עשידיי יד ןוא קָאלב ןשיטסילַאיצָאס

 -יױּפ ַא ןופ גנופַאש רעד וצ גנואיצַאב יד טָאה חנ רעריפ רעשידנוב רעד
 -רָאפ ױזַא טייצ-גנַאגרעביא רעד ןיא גנוריגער רעשיליוּפ ַא ןוא הכולמ רעשיל
 ןייק טשינ זנוא רַאפ זיא 'גנומיטשַאבטסבלעז' ןופ ּפיצנירּפ רעד, :טרילומ
 ןופ לרוג רעד זַא ,ןזָאלרעד טשינ ןענעק רימ, ..."טלַאהניא ןַא ןָא ףירגַאב
 ןוא רעקלעפ יד ןופ ןסיוו ןָא ןוא ןליוו ןָא ןרעוװ ןסָאלשַאב לָאז דנַאל רעזנוא

 עכלעוו וצ ןוא דנַאל םעד ןיא ןעניואוו עכלעוו ,ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד
 טכַארטַאב ןפרַאד טכער-סקלָאפ יד ןופ ןרָאטַאּפרוזוא סלַא .טרעהעג דנַאל סָאד
 ןטערט ןוא קלָאפ סָאד ןטעבעגמוא ןריטנעזערּפער עכלעוו ,טייל יד ןרעוו
 -יילרעד ןסערעטניא-סקלָאפ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא .ןעמָאנ ןייז ןיא סױרַא
 ,.?ןסערעטניא-ןסַאלק ןוא -ןּפורג ענעגייא ערעייז קידנדייר-טנורג ןיא ייז ןקיד
 ענייז ןיא לרוג םענעגייא ןייז ןעמענ ףרַאד קלָאפ עתמא סָאד ,ןיילַא קלָאפ סָאד;
 עשיטַארקָאמעד יד ףיוא גנולמַאזרַאפ עקידנריאוטיטסנָאק ַא .טנעה ענעגייא
 ןייז ףרַאד סָאד -- דנַאל רעזנוא ןופ לרוג םעד ןדײשטנַא ףרַאד, ..."תודוסי
 ,(== ?טנעמָאמ ןקיטציא ןיא גנוזָאל רעזנוא

 -לַארטנעצ יד ןיא סעיצולָאװער יד ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס רעד
 ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ ךַאלפרעבױא ןפיוא טגנערבעגסױרַא ןבָאה תוכולמ
 יד ןופ רזממ-גנוריגער םעד טרעדײלשעגקעװַא ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עיינ ןליוּפ
 רעקיגנעהּפָאמװא רעד ןופ הפוקת עקירָאי-20 יד טנפעעג ןוא ןטנַאּפוקָא
 ,הכולמ רעשיליוּפ
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 ,תונברק לָאצ עטרעסערגרַאפ יד ןוא המחלמ רעד ןופ רעיוד רעגנַאל רעד

 ,ןשטנעמ יד ןופ טײקטּפעשעגסיױא יד ןוא גנוזײּפשַאב רעד ןופ גנורעגרערַאּפ יד

 טפמעדעג םוטעמוא ןבָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד ןוא ןעגנישיוטנַא יד

 יד ןגעק ןעגנוטערטסױרַא יד טקיטומרעד ןוא ןעגנומיטש עשיטָאירטַאּפ יד

 רעקידרעטייו רעד ןגעק ןוא ןזיירק-גנוריגער יד ןופ רענעלּפ-גנורעבָארעד

 -המחלמ רעד ןגעק ןעוועג ןָא בייהנָא ןופ זיא סָאװ ,דנוב רעד .גנוסיגראפ-טולב

 ןסילש רַאפ ןטערטעגסױרַא טייקפרַאש רעמ ךָאנ טימ טציא זיא ,קיטילָאּפ

 ,םולש ןטכערעג ַא רעלענש סָאװ

 זיא ,ןַאגרָא רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה ,קירוצ שדוח ַא טימ ךָאנ;

 ,ןרעטש ַא יװ ,םולח רעטייוו ,רעטייוו ַא יוװ זנוא רַאפ ןענַאטשעג םולש רעד

 זיא'ס .םוהת ןטיירב ןפיט ַא ןופ טייז רענעי ןופ יו -- ץעגרע טכייל סָאװ

 -ןטיוט ןופ ּפָארַא זיא עגַארפ יד ןוא עיצולָאװער עשיסור יד ןעמוקעג רעבָא

 ףיוא רעדיוו טרעקַאלפ סע ןוא ,טרעטנענרעד ךיז טָאה גנוזייל יד ןוא טקנוּפ

 יד טרעטסײגַאב סָאװ ,טומ רעד ןוא ןוחטב רעד טסקַאװ סע ,גנונפָאה יד

 רעקיטכעמ ַא; .."ןדירפ ןרַאפ רעפמעק יד ןופ ןעייר ענערָאװעג רעטסעפ
 טפַאשנדייל ןופ ,ןעגנובערטש ןוא גנונפָאה ןופ ,ףמַאק ןופ ,ןבעל ןופ םָארטש

 יד טגנילק ךיוה ןוא טייו .ןרעדָא יד ןיא ןירַא ךיז טסיג טעטיױוװיטקַא ןוא
 עיינ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע זַא ,טריּפש רעדעי ןוא .םולש ןופ גנוזָאל
 טמוק סע .טיױט ןזיא עטלַא סָאד .עידעגַארט רעכעלטלעוו רעד ןופ הפוקת
 עוויסנעפָא-סגנילירפ יד .עוויסנעפָא עסיורג יד ןָא ךיז טביוה סע ,ןבעל יינ ַא

 .(** "םולש ןופ
 םולש רעד .טגנערבעג טשינ ןטַאטלוזער ןייק רעבָא טָאה עוויסנעפָא יד

 ענעגייא עריא טַאהעג טָאה עיצולָאװער רעדנעלסור יד .ןעמוקעג טשינ זיא

 ןרעוו טלעטשעגּפָא לָאז המחלמ יד זַא ,ןקריו טנעקעג טשינ ןוא ןסיזירק
 ןיא ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנואימַאב יד ןופ ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג ךיוא זיא'ס
 -רָאפ יד ןעגנערבוצפיונוצ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס לָאצ ַא טכַאמע: 7
 -ניא ןַא ףיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעייטש
 רעכלעוו ףיוא ,ץנערעפנָאק ַא -- םלָאהקָאטש ןיא ץנערעפנָאק רעלַאנָאיצַאנרעט
 םעד ןכיירגרעד רעכיג סָאװ לָאז'מ ױזַא יו ןדיירפיונוצ ךיז טפרַאדעג טָאה'מ
 ,םולש

 -רעביא עשיטסיװעשלָאב יד ןעמוקעגרָאפ לייורעד זיא דנַאלסור ןיא
 רערעדנַא ןַא רָאג ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה םולש ןופ עגַארפ יד ןוא שינערעק
 -לַארטנעצ יד טימ םולש ןטַארַאּפעס ַא ןסָאלשעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ,ךַאלפ

 ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולש יד תעב טָאה עניַארקוא ,תוכולמ
 יד ,םולש ןרעדנוזַאב ַא ןסָאלשעג סעקיװעשלָאב יד רַאפ ךָאנ ןוא דנַאלסור

 טַאטקיד ןרעטנוא ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא ןענייז סָאװ ,ןכַאמּפָא-םולש עקיזָאד

 טיײרפַאב טשינ סעירָאטירעט ענעמונרַאפ יד ןבָאה ,םזירַאטילימ ןשטייד ןופ
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 תולייח עשטייד יד ,טרעקרַאפ .עיצַאּפוקָא רעשירעטילימ רעדמערפ רעד ןופ
 -ַאב יד .ןצניװָארּפ עשיטלַאב יד ןוא עניַארקוא ץנַאג טריּפוקָא ךָאנ ןבָאה

 -עס יד .טַאהעג טשינ םעד ןופ גנורעטכיײילרַאפ םוש ןייק טָאה גנורעקלעפ
 ףיוא גנוקריוו ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ ךיוא ןבָאה ןכַאמּפָא-םולש עטַארַאּפ
 -עצ ןפלָאהעג זיולב ןבָאה ייז ,ללכב המחלמ רעד ןופ ףוס םעד ןרעטנענרעד

 -עד ןופ גנוקיטלַאװגרַאפ ַא ןעוועג ןענייז ןוא רעקיטש ףיוא דנַאלסור ןדיינש
 -ַאנָאיצַאנרעטניא יד .רעקלעפ יד ןופ טכער-גנומיטשַאבטסבלעז ןשיטַארקָאמ

 ךיז ןבָאה ,םכותב דנוב רעד ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עטריטנעירָא שיטסיל

 ,טרעטיברַאפ ןעוועג ןענייז ןקַאילָאּפ יד ,ןכַאמּפָא יד וצ שירענגעק ןגיוצַאב
 -מלעכ ןליױּפ ןופ ןסירעגּפָא ןעמ טָאה עניַארקוא טימ ךַאמּפָא-םולש ןטיול לייוו

 ענײמענלַא יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .עשַאילדָאּפ לייט ַא ןוא ענזישטש

 דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד טשינ ,ןטנַאּפוקָא יד ןגעק ןעגנומיטש עכעלטנייפ

 -עט עטריּפוקא יד ףיוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טפַאשרענגעק יד טשינ ןוא
 טָאה'ס .ןטיבעג ענעמונרַאפ יד ןיא בצמ םעד ןרעדנע טנעקעג ןבָאה סעירָאטיר

 תוכולמ-עיצילַאָאק יד ןופ ןוחצנ רעשירעטילימ רעד ןעמוק טזומעג טשרע
 תוכייש ןיא ןוא טנָארפ-ברעמ ןפיוא (.ַאא עקירעמַא ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ)
 ,אפוג תוכולמ-ילַארטנעצ יד ןיא סעיצולָאװער יד םעד טימ

 טָאה ,עגַארפ-םולש רעד ןיא ןינב רעשיטסיװעשלָאב רעצנַאג רעד,
 יד ןעמוקעג ןזיא'ט .לזייה-ןטרָאק ַא יװ ןלַאפעצ זיא ,םעדעמ .וו ןבירשעג
 טרינָאיצקנַאס סָאװ ,טקַא רעד ןוא ,ןלַאפעצ זיא דנַאלסור .עפָארטסַאטַאק

 -סקלָאפ' עשיטסיװעשלָאב יד ןופ טפירשרעטנוא יד טגָארט ,ךַארק ןקיזָאד םעד

 ,(+* ? "ןרַאסימָאק

 -עשלָאב יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טשינ רעבָא טָאה עסערּפ עשידנוב יד
 .ןגלָאפ עטכעלש ענייז ןוא םולש ןטַארַאּפעס ןרַאפ דלוש עצנַאג יד סעקיוו
 -עשלָאב יד ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולש ערעייז טימ זַא ,ןזיוװעגנָא טָאה יז
 -עגלַא ןַא רַאפ גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןפורסורַא טלָאװעג סעקיוו
 ד:ַאטשרעדיװ םעד תמחמ ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סָאד .םולש םעניימ
 -סילַאיצָאס ענעי ךיוא ןגָארט םעד רַאפ דלוש יד .תוכולמ עטריאילַא יד ןופ

 ןופ קיטילָאּפ רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפטימ ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיט

 .ןעגנוריגער ערעייז

+ 
 לא 8

 ןעוועג ןליוּפ ןיא זיא דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד וצ סערעטניא רעד
 ַא רָאנ ,דנַאל שינכש ַא ןעוװעג זיולב טשינ ןליוּפ ךָאד זיא .קרַאטש רָאג

 ,עשיקלָאפ .עירעּפמיא רעדנעלסור רעסיורג רעד ןופ דילג ַא ךיוא טייצ עגנַאל
 -עג םעד ןטלַאהעגפיוא ןבָאה ןעגנודניברַאפ-עילימַאּפ וליפַא ןוא עשיאיײטרַאּפ

 זיא'ס .ץענערג ןוא טנָארּפ טייז רענעי ןוא רעד ףיוא סערעטניא ןעמַאזניימ
 -יישעצ עלעיציפָא יד ןעמוקרָאפ טעווס ױזַא יו רָאלק ןעוועג טשינ ךָאנ
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 -כָאנ טנורג ַא ךָאנ טַאהעג ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד .,דנַאלסור טימ גנוד

 יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד :חרזמ ןיא ןשינעעשעג יד םַאזקרעמפיוא ןגלָאפוצ

 גנורעבָארעד טכַאמ עשיטסיוװעשלָאב יד ןוא ללכב עיצולָאװער רעדנעלסוד

 לעוטקַא ןרעוו טנעקעג ןבָאה ,ןזייל טווװאורּפעג ןוא טלעטשעגקעוװַא ןבָאה טרפב

 ?ייז וצ ןגױצַאב ךיז דנוב רעד טָאה ױזַא יו ,ןליוּפ ןיא ךיוא
 רעד ןגעוו תועידי יד טָאה טפַאשרעטעברַא עשידיי יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 "נָא םייב דלַאב ,דיירפ רעסיורג טימ ןעמונעגפיוא עיצולָאװער רעדנעלסור

 יו ,םולח ַא יו סיוא טעז סעק :טגָאזעג ןַאגרָא רעשידנוב רעד טָאה ביוה
 .ףַארגָאטַאמָאניק ַא ןופ דליב שיטסַאטנַאפ ַא יו ,הבשחמ עשילרעטסיוא ןַא
 זיא'ס .עיזַאטנַאפ ןייק טשינ ,הבשחמ ןייק טשינ ,םולח ןייק טשינ רעבָא זיא'ס

 ןגעוו ,סָאדק ..."עיצולָאװער עשיסור יד --- זיא'ס ,תמא רעד זיא'ס ,ןבעל סָאד
 "יז םניא ןעשעג גנולצולּפ זיא ,רָאי ןטפניפ ןיא טמולחעג טָאה ןעמ סָאװ

 זיא עטלַא סָאד .טקנוּפ ןטיוט ןופ ּפָארַא זיא ןישַאמ עסיורג) יד, ,,,?ןטנצעב
 ןיא זיב ןרָאװעג טרעדורעגפיוא זיא דנַאל סָאד .ןבָארגַאב טרעוו ןוא טיוט
 ןצענערג יד רעביא טייו .ןבעל יינ ַא טצָארּפש סע .ןשינעפיט עטספיט יד
 עקישיר עסיורג יד ןופ גנוקריו עפיט יד ןליפ ךיז טעװ דנַאלסור ןופ

 ךעלטייד ןריּפש רימ ןוא ןטייצ עסיורג ןעמוקעגנָא ןענייז סע ,ןשינעעשעג
 -רַא ןטשרע םעד ןיא דלַאב ןוא ."?עטכישעג-טלעוו רעד ןופ םעטָא ןסייה םעד
 ןופ גנוזָאל יד; זַא ,טגָאזעג טרעוו עיצולָאװער רעדנעלסור רעד ןגעוו לקיט
 = "םולש רעד :ןייז ןזומ טעװ ןסַאמ-סקלָאפ יד

 ןגעוו גנולעטשרָאפ ערָאלק ןייק טַאהעג טשינ טָאה םלוע רעטיירב רעד

 ןטפערק-בייוט יד ןגעוו ,דנַאלסור ןיא רָאפ שיטקַאפ טמוק סע סָאװ םעד

 סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןגעוװו ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנולקיװטנַא ןוא

 ,טייקלענש רעשיפַארגָאטַאמָאניק ַא טימ ןעגנַאגעג זיא ץלַא .ריא רַאפ ןעייטש

 ,טרילעווינ ערעדנַא יד ענייא ןבָאה ןוא טנָאיעגרעביא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג

 ,ךעלדנעטשרַאפ ןכַאמ ןוא ןרעלקפיוא םינינע עלַא יד טימַאב ךיז טָאה דנוב רעד

 יד ןופ ןוא עגַאל רעד ןופ רענעק רעקיגנַאר-טשרע ןַא ,םעדעמ רימידַאלוװ

 -נעירָא ןפלָאהעג ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא טָאה ,דנַאלסור ןיא תוחוכ עשיטילָאּפ

 ךיא טָאה רע .ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער עשימרוטש יד ןיא ךיז ןריט

 ןוא ןעגנולכיורטש יד ףיוא ןזיװעגנָא ,ורמוא ןוא תוקפס יד טגנערבעגסױרַא

 -נוב עקידנריפנָא יד ןופ ןעגנוניימ ןוא ןעגנונפָאה יד טקירדעגסיוא ,ןרַאפעג

 ,ןויירק עשיד

 .שינערעקרעביא עשיטסיװעשלָאב יד ןפַאשַאב טָאה עיצַאוטיס עיינ ץנַאג ַא

 גנוטיידַאב עקיטכיוו ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןעמוקעגפיוא ןענייז'ס

 רעד רַאפ רָאנ ,עיצולָאװער רעדנעלסור רעד ןופ לרוג ןרַאפ זיולב טשינ

 ןבָאה רעריפ עשידנוב יד .,ללכב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ,שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד וצ גנולעטש עוויטַאגענ ַא ןעמונרַאפ

 רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ קיטילָאּפ רעד וצ ןגױצַאב שיטירק ךיז ןבָאה ייז םגה

 -רעטנוא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד סָאװ ,גנוריגער רעשיטַארקָאמעד

221 



 םעדעמ .וװ .שינערעקרעביא רעד ןופ תוביס עפיט יד ןעזעג רָאלק ןוא ,טציטשעג

 "עג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,הקזח-דיב טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ סָאד , :ןבירשעג טָאה

 ,עטסטסיירד יד ןופ ענייא זיא ,ײטרַאּפ רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךרוד ןרָאװ

 -טלעװ יד ןעק סע סָאװ ,סערוטנַאװַא עטסכעלרעפעג ןוא עטסשילַאקיזיר

 זיא'ס רעו ,ןעמעלַא ייב סָאװ ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג זיא'ס ןוא .עטכישעג

 ןפורעגסיורַא יז טָאה ,זָאנּפיה ןשיטסיװעשלָאב םעד טימ טדנעלברַאפ טשינ

 -עגרָאפ סנטצעל ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג יד, ..,"גנולייטרוארַאפ עפרַאש ַא

 אפוג שינערעקרעביא יד, ,,?לַאפוצ ןייק טשינ ןענייז ,דנַאלסור ןיא ןעמוק
 ךיז טלגיּפש סע ןוא ,תוביס עשירָאטסיה עפיט רעייז ךרוד ןפורעגסיורַא זיא
 עכעלרעניא עלַאסָאלָאק יד יו רעקיניוו טשינ ןוא רעמ טשינ ייז ןיא ּפָא

 םעד ןופ קנַאדעג-טּפױה רעד .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ עידעגַארט
 טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ דָאירעּפ ןשיטסיוועשנעמ ןצנַאג

 הרשּפ ַא ןופ ,סימָארּפמָאק ַא ןופ עיידיא יד ןעוועג זיא ,םישדח 8 טרעיודעג

 -עלָארּפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןוא עיזַאושזרוב רעויסערגָארּפ רעד ןשיווצ
 ,"םוטרעיוּפ ןוא טַאירַאט

 רעבָא ,ןקיטכערַאב ןוא ןדנירגַאב טנעקעג סָאד ןעמ טָאה שיטערָאעט םגה
 טשינ טָאה גנוריגער יד .,ןטַאטלוזער ןייק טגנערבעג טשינ סע טָאה שיטקַארּפ

 טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,ןבַאגפיוא עטסקידנעגנירד יד ןכעלקריװרַאפ טנעקעג
 רעד ןיא גנונדרָא ןעגנערבניײרַא ,דרע םירעיוּפ יד ןבעג :טלעטשעגקעוװַא
 יד ןרעסעברַאפ ,םולש ןקידלַאב ַא וצ ןריפרעד ,טפַאשטריוו רעטרעדורעצ

 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ םינינע יד ןזייל ןוא רעטעברַא יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל
 -רוב יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג זיא םעד רַאפ דלוש יד .,ןטייהרעדנימ
 וצ ןליו ןקיטכירפיוא םעד טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עזַאושז

 -רַאטשרַאפ רעד רַאפ ןדָאב םעד ןפַאשעג טָאה סָאד .,ןבַאגפיוא יד ןריזילַאער
 ןּפַאכרַאפ רַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןוא העּפשה רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ גנוק
 .ךעלגעמ טשינ זיא דנַאטשוצ ןקידרעירפ םוצ ךיז ןרעקמוא .טכַאמ יד

 ןיא ןטסילַאיצָאס עקיניזטסואווַאב ןוא עפייר יד ןופ עבַאגפיוא יד;
 יקצָארט ןוא ןינעל ןופ גנוריגער-יײטרַאּפ יד זַא ,ןעז וצ טציא זיא דנַאלסור
 -רַאפ לָאז סָאװ ,גנוריגער עשיטַארקַאמעד תמא ןַא טימ ןרעוו ןטיברַאפ לָאז
 ףיוא ךיז ןציטש ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עלַא ךיז רעטנוא ןקינייא
 יד ןופ ןייז יירפ טעוװ גנוריגער ַאזַא .קלָאפ ןופ טייהרעמ רעשיטקַאפ רעד
 ,םזילַאיצָאס םעד ןכעלקריוורַאפ ןקידלַאב ןגעוו סעיּפָאטוא עשיטסיוװעשלָאב

 ןָא ןײגַאב ךיז ןוא טעטירָאטיױא ןשילַארָאמ םעד ןבָאה טעװ גנוריגעד ַאזַא
 .רַאפ ךיוא ןבָאה טקנוּפדנַאטש ןבלעז םעד) ,(+ ?סעיסערּפער עשיטסירָארעט
 ,דנַאלסור ןיא סעקיװעשלָאב לייט ַא וליפַא ןוא ןטסילַאיצַאס לייט ַא ןעמונ

 ןוא טנַאהרעביױא יד ןעמונעג טָאה יקצָארט ןוא ןינעל ןופ גנוטכיר יד רעבָא
 .(ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ גנוריגער ַא ןפַאש םוצ טזָאלרעד טשינ
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 ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד טימ ןוא המחלמ רעד טימ תוכייש ןיא
 עגַארפ יד טלעטשעג ךיז ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד רַאפ טָאה דנַאלסור ןיא

 -עברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןוויטקעּפסרעּפ יד ןגעוו
 .ס.פ.9 ,דנוב -- ןלױּפ ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד .גנוגעװַאב-רעט

 ערעייז טרילומרָאפ ןצנערעפנָאק ערעייז ףיוא ןבָאה .ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא עציוועל
 -רַאּפ יירד יד ןופ סעיצולָאזער יד קידנריזילַאנַא .םעד ןגעוו ןעגנולעטש

 עבלעז יד ןבָאה ייז זַא ,טלעטשעגטסעפ ןַאגרָא רעשידנוב רעד טָאה ,ןעייט

 ןיא ,בצמ םעד ןוא המחלמ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד עגונב גנוצַאשּפָא
 יד טימ זיא שרעדנַא ץנַאג .ריא ךָאנ ןעניפעג ךיז ןלעװו רעדנעל יד ןכלעוו

 עציועל .ס.פ.פ ןוא דנוב ןופ סעיצולָאזער יד תעב .ןריפסיוא עשיטקַאט

 ןרעדנַא רָאג ַא .ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ עיצולָאזער יד טזייוו ,געוו ןבלעז םעד ןָא ןענכייצ

 .געֹוו

 "דנוב' ןופ סעיצולָאזער יד זַא ,טלוב טזייוו ךיילגרַאפ רעטשרע רעד ןיוש;

 -ָארּפ ןופ ןבַאגפיױא יד ךעלטייהנייא םצעב ןעמיטשַאב עציוועל .ס.ּפ.ּפ ןוא
 ןופ טייצ יד ןבָאה רימ זַא ,טריטַאטסנָאק טרעוו טרָאד יא ָאד יא .טַאירַאטעל
 רעד ןעוו ,הפוקת רעיינ ַא ןיא ןיירַא ןטערט רימ זַא ,ךיז רעטניה עיצולָאװע
 עיינ ןעמעננָא טעװ טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ףמַאק רעלַאיצָאס

 ..?טציא זיב יו ּפמעט ןרעקיטסַאה ליפ ַא טימ ןרעוו טריפעג טעװ ,ןעמרָאפ
 עטיירב יד ןעניוועג ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןייג ןפרַאד ןעגנוגנערטשנָא ענייז
 טימ} ..ןעגנוזָאל ןוא ןעגנורעדָאפ עשיטסילַאיצָאס יד רַאפ ןסַאמ-סקלָאפ

 טנפע טפַאשרעה- סקלָאפ רעקידנעטשלופ רעד רַאפ ףמַאק םענעדישטנַא םעד

 ..."םזילַאיצָאס םוצ געוו ןטיירב ַא טַאירַאטעלָארּפ רעד

 שיגָאלָאעדיא זיא עכלעוו ,.ל9.ק.ד.ס ןופ גנולעטש יד זיא שרעדנַא
 ,טגָאזעג טרעוו עיצולָאזער ריא ןיא .סעקיװעשלָאב יד וצ שיבורק ןעוועג דימת

 -ַאטעלָארּפ ןרַאפ קעװַא ךיז טלעטש שינערעקרעביא עשיטסילַאיצַאס יד, זַא

 ַא רַאפ עיטנַארַאג עקיצנייא יד, ןוא "עבַאנפיױוא עטקעריד ַא סלַא סַאיר
 -ָארּפ ןופ רוטַאטקיד עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רָאנ ןייז ןעק םולש ןטפַאהרעיוד
 ,(+ ?טַאירַאטעק

 ןדָאב ןפיוא .לוגליג ַא טכַאמעגכרוד ךיג רעבָא טָאה עציוועל .ס.9.5 יד
 הכולמ רעשיליוּפ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ גנוזָאל רעד וצ גנואיצַאב רעד ןופ
 סעיצַאזינַאגרָא עריא ןופ טייהרעמ יד .גנוטלַאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ ריא ןיא זיא
 ,העּפשה עטסערג ריא טַאהעג טָאה ײטרַאּפ יד ואוו ,ןָאיַאר רעשזדָאל ןיא
 זיא ןוא ןליוּפ קיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ גנוזָאל רעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה

 ןיא ןוא ןילבול ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .עציוועל .ס.9.9 ןופ סױרַא 1918 ןיא
 -ָאװע ןַא טכַאמעגכרודַא ךיג טָאה לייט רענעבילברַאפ רעד .רעטרע ערעדנַא
 ןיא .ל.פ.ק.ד.ס רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא עיצול
 ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןפַאשעג 1918 רעבמעצעד
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 ףירגַאב םצע ןפיוא קילב ןייז בילוצ ,םימעט עלעיּפיצנירּפ בילוצ

 -לָאב ןטימ ןריזירַאדילָאס ךיז טנעקעג טשינ דנוב רעד טָאה םזילַאיצָאס ןופ

 : םעדעמ .וו ןבירשעג טָאה דנַאלסור ןיא רָארעט ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא ,םזיוועש
 ןַא זיא ,רָארעט-ןסַאמ טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,גנוריגער עשיטסילַאיצָאס ַא,
 סלַא רָאנ ןעמוק ןעק ןוא ןעמוק טעװ םזילַאיצַאס רעד ,ןיזמוא רעכעלרעניא
 -רעמ רעדנעגיטלעוורעביא רעסיורג רעד רַאפ -- קלָאפ םעד רַאפ הלואג ַא
 ,יֹזַא רָאנ ,ךַאז-סקלָאפ סלַא ןרעוו טכעלקריוורַאפ טעװ רע .קלָאפ םנופ טייה

 ןעק ןעמ .קלָאפ םנופ טפַאשרעה יד זיא םזילַאיצָאס רעד .שרעדנַא טשינ
 -עט ןופ הלשממ יד .ןרעו טשרעהַאב ןוא ןשרעה קיטייצנייא טשינ רעבָא
 ןפרַאװנָא ליוו ןעמ סָאװ ,םזילַאיצַאס ַא ,קלָאפ םעד ןגעק הלשממ ַא זיא רָאר

 ןטַאנַארג-טנַאה טימ ,סרעפרַאװנליױק ןוא ןסקיב טימ ,טלַאװג טימ קלָאפ םעד

 םזילַאיצָאס ןייק זיא -- סעמרוט ןוא ןצעזעג-םַאנסיוא טימ ,ןטַאמרַאה ןוא
 -ולב ַא זיא'ס ,'םזילַאיצָאס' טרָאװ םנופ ךיורבסימ רעקיטולב ַא זיא'ס .טשינ
 -ַאב יד ןזיא --- םזילַאיצָאס רעד .םזילַאיצָאס םצע םנופ גנורעטשעצ עקיט
 לטימ ַא סלַא ןעניד טשינ לָאמניק רעבָא ןעק טפַאשטכענק יד .גנואיירפ
 -ייז רענלעז עשיטסיװעשלָאב ענעגנודעג יד ןופ ןסקיב יד; ..."הלואג ַא וצ
 טעטכירעג ןענייז ייז .עיזַאושזרוב רעד ןגעק ןיולב טשינ טעטכירעג ןענ
 עשיטסילַאיצָאס יד ןגעק טעטכירעג ןענייז ייז .אפוג רעטעברַא יד ןנעק
 -עּפס ןדליב טעװ ןעמ ןעוו ,גָאט רעד טייו טשינ זיא'ס ןוא .רעירַאטעלָארּפ
 וצ ףיוא סעקיװעשלָאב ערשכ רעמ ןופ ןלַאנובירט ערענָאיצולָאװער עלעיצ

 ,(=? ?אפוג םזיװעשלָאב ןופ ןטנעמעלע !עקיטכעדרַאפ' יד ןסישרעד

 .ןרָאװעג םיוקמ קיטולב ןוא שיגַארט רעטעּפש זיא סָאװ ,האובנ ַא

 .װ סָאװ ,שינערעקרעביא רעשיטסיוװעשלָאב רעד וצ טפַאשרענגעק יד

 -עגסױרַא ןבָאה רעגָאזטרָאװ עשידנוב ערעדנַא ןוא שטיװעלַאכימ .ב ,םעדעמ

 ,(עמיטוע רעזנוא ןוא ןעגַארפ-סנעבעל יד ןיא) טייקכעלטנפע רעד ןיא טגנערב
 ךיז ןבָאה'ס .ןלױּפ ןופ דנוב ןיא טרינימָאד המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב טָאה

 רעשיטסיװעשלַאב רעד ןופ רעגנעהנָא ןזייוװַאב ןביוהעגנָא ךיוא רעבָא ןיוש
 ןיא ץנערעפנָאק-דנַאל רעד ףיוא זַא ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ .הטיש
 -רעביא עשיטסיװעשלַָאב יד טקיטכערַאב ןטַאגעלעד עקינייא ןבָאה ןילבול

 --- המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב רעקיצנייא רעד ןוא -- רעטשרע רעד .שינערעק
 זיא ,סעקיוװעשלָאב יד טקידיײיטרַאפ עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טָאה סָאװ
 .(ןייטשניבור) רעכַאמנעשַאמַאק ןמלק ןעוועג

 -לָאב יד ןופ קיטקַאט יד ןפמעקַאב רימ ןפרַאד יצ :.נ.א לקיטרַא ןַא ןיא
 רע .רענגעק ערעייז ןופ ןטנעמוגרַא יד ןטירטשַאב רע טָאה -- ? סעקיוועש
 טריפעגנייא ןעק םזילַאיצָאס רעד זַא ,טנעמוגרַא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה

 יד ןביירטעצ סָאד טקיטכערַאב ןוא געוו ןשיטַארקָאמעד ַא ףיוא זיולב ןרעוו
 לייו ,טקידיײטרַאפ רע טָאה רָארעט םעד ךיוא .דנַאלסור ןיא עטנַאוטיטסנָאק
 -סיוא עדעי ,ןטנעמיטנעס ןייק ָאטשינ ןענייז סעיצולָאװער ןופ טייצ ַא ןיא;

 ,קיטקַאט יד זַא ,ךיא טלַאה רעבירעד .תונברק ךרוד ןעמוק זומ ךַאז עטפמעקעג
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 רימ; .."ענעטלַאהעגסיוא ןַא זיא ןֶָא טציא ןדנעו סעקיוועשלָאב יד סָאװ
 ,הלּפמ רעזנוא ןסייה טעװ הלּפמ רעייז לייוו ,ןציטשרעטנוא שילַארָאמ ייז ןזומ

 "ןוחצנ רעזנוא ןסייה טעװ ןוחצנ רעייז

 זיא'ס :.נ .א לקיטרַא ןַא טימ טרעפטנעעג דלַאב םיא טָאה םעדעמ .וו
 ןמלק רבח; :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טביוה לקיטרַא רעד .בוח רעזנוא
 ביוא .גנולעטש רעזנוא טימ ןדירפוצמוא זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד טשינ זיא
 -רַאפ ןלָאז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןייק טקורדעג טשינ רעהַא זיב רעבָא ןבָאה רימ
 ןבָאה רימ סָאװ ,םעד בילוצ טושּפ סָאד זיא ,סעקיוועשלָאב יד ןקידייט

 ןוא ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןמלק רבח .טַאהעג טשינ ןעלקיטרַא עכלעזַא

 ןגעווטסעדנופ קידנעייז ,טרָאװ סָאד ןבעגעג ןגינעגרַאפ טימ םיא ןבָאה רימ

 ײר ַא ןעמוק םעד ךָאנ .?טגָאז רע סָאװ ,םעד טימ םיכסמ טשינ טולָאסבַא
 ןוא סעקיװעשלָאב יד ןגעק ןייז ןפרַאד ןטסילַאיצָאס יד סָאװרַאפ ןטנעמוגרַא
 ןענייז סָאװ ,םישעמ ערעדנַא ערעייז ןוא טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ סָאד ןפמעקַאב
 -סױרַא ןענייז ןטנעמוגרַא סמעדעמ .,גנוּפַאכרַאפ-טכַאמ רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא
 -ופ ןיא ןענייז םישעמ עשיטסיװעשלָאב יד זַא ,החנה-טנורג רעד ןופ ןעגנַאגעג
 ןעק ןדָאטעמ עכלעזַא טַימ זַא ןוא םזילַאיצָאס ןופ םצע ןטימ הריתס רעל
 ,(*ז טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס ַא ןעיובפיוא טשינ ןעמ

* 
 א

 -ברעמ ןפיוא ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז ןעײמרַא עשטייד עקיטכעמ יד
 -נָאק עטצעל ענייז ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה םזירַאטילימ רעשטייד רעד .טנָארפ
 טרעטנענרעד ךיז טָאה המחלמ עקיטולב עקידנרעיוד-גנַאל יד .סעיסלואוו
 ,ףוס םוצ

 עשידנוב יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1918 רעבָאטקָא ןיא
 ןגעוו עיצולָאזער ַא טכעלטנפערַאפ ןוא גנוציז ַא ןטלַאהעגּפָא סעיצַאזינַאגרָא
 -יווקיל יד; זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ריא ןיא .ןבַאגפיוא עטסטנָאנ יד
 טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ טנפע השורי רעצנַאג ריא ןופ ןוא המחלמ רעד ןופ עיצַאד
 ןוא עטסערג יד טימ טליפעגסיוא ןייז טעװ סָאװ ,עכָאּפע עשירָאטסיה עיינ ַא
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד .?ןפמַאק עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס עטספרַאש
 סָאד ןּכַאמ ךעלגעמ, ידכ ,טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג םעד ןטיירגוצ ןפרַאד ןלעוו
 -רעביא םוצ דָאירעּפ-סגנַאגרעביא ןַא ןיא עכָאּפע עיינ עקיזָאד יד ןעלדנַאװרַאפ
 געװ רעד .תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד ןעיוב
 גנוריזיטַארקַאמעד רעקידנעטשלופ רעד ךרוד טריפ ליצ-דנע ןקזָאד םעד וצ
 ....ןבעל ןשיטילָאּפ ןצנַאג םנופ

 ,ןבַאגפיוא עטערקנָאק יד עיצולָאזער יד ןֶא טזייוו לייט ןקידרעטייוו ןיא
 -ערב ,עטסטנָאנ יד, :ןליוּפ ןופ טפַאשרעטעברַא רעד רַאפ ןעייטש סָאװ
 -לטיממוא ןפיוא ןּפַאכרַאפ : סנטשרע -- ןענייז גָאט ןופ ןעגנוזָאל עטסקידנענ
 --- ןטייהיירפ עכעלרעגריב ערַאטנעמעלע עלַא געװ (ןרענָאיצולָאװער) ןרַאב
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 -ַאטסעפינַאמ ןוא ןקיירטש ,ןענייארַאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ ,עסערּפ ןופ טייהיירפ

 "יטסנָאק עטריציפיסלַאפ טשיג ,עתמא ןַא ןפורפיונוצ :סנטייוצ ;סעיצ

 ?עטנַאוט
 "ידי רעד ףרַאד ןעגנוזָאל ענײמעגלַא יד רַאפ ףמַאק ןטימ ןעמַאזוצ,

 ןרעבָארעד וצ ףיוא ןטפערק ענייז עלַא ןעגנערטשנָא טַאירַאטעלַארּפ רעש
 רעד רַאפ תודוסי יד ןעלקיװטנַא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ טכער יד ךיז
 וצ ידכ .עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוכעלקריװרַאפ

 וצ ןשטנואוועג זיא ,ןטפערק עשירַאטעלָארּפ עטרעטילּפשעצ יד ןקיניײיארַאפ

 ןעגנוגנידַאב עקיטרָא יד וצ ןרעוו טסַאּפעגוצ לָאז סָאװ ,םרָאפ ַא ןיא ןפַאש
 ערעדנַא טימ םכסה ַא וצ ןעמוק ןעמ ףרַאד קעווצ םעד וצ .ןטַאר-רעטעברַא
 סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עלַאגעלמוא יד .ןליוּפ ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס

 -יירב ,ענעפָא ןיא ןרעװ טלדנַאורַאפ טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ייב ןפרַאד
 ,(*= ?עט

 -עגסױרַא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה עיצולָאזער רעד ןופ טסייג ןיא
 -םיוא רעד ."?סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא עשידיי עלַא וצ , ףורפיוא ןַא טזָאל

 ןרעוו'ס ןוא עגַאל ענעפַאשעג יד טריזירעטקַארַאכ טרעוו'ס ןכלעוו ןיא ,ףור
 :לעּפַא ןסיײה ַא טימ טקידנערַאפ טרעוװ ,ןבַאגפיוא עטסטנָאנ יד ןזיוועגנָא

 -גנואיירפַאב עסיורג יד; ..!"ףמַאק םוצ ףיוא טייטש !ףמַאק םוצ טיירג טייז;
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןָאפ עטיור יד .ריט רעד רַאפ טייטש טעברַא
 -ער עסיורג וצ .ּפעק ערעזנוא רעביא טרעטַאלפ עיטַארקָאמעדילַאיצָאס
 ,(="זנוא יז טריפ ןוא טפור םישעמ ערענָאיצולָאװ

 -יטכעמ רעד ןופ ןצַאלּפ ןוא ןכַארק סָאד ןעזעג ןוא טרעהעג ןיוש טָאה'מ
 יד טימ טליפעג טָאה'מ .תוכולמ-לַארטנעצ יד ןופ ןישַאמ רעשירעטילימ ,רעק
 ךעלדנע טייג'מ זַא ,טייצ רערעטצניפ רעד ןופ ףוס רעד טמוק'ס זַא ,םישוח
 ,רַאמשַאק ןקיטולב םעד ןופ סױרַא

 ןיא עיצולָאװער יד -- 1918 רעבמעוװָאנ ןט9 םעד תבש ןעמוקעג זיא'ס
 תבש .דנַאל סָאד טריזירטקעלע ןבָאה ןילרעב ןופ תועידי יד .דנַאלשטיײיד
 עקצילעמרַאק ףיוא בולק-רעסָארג ןשידנוב ןרַאפ ,עשרַאװ ןיא ןבָאה טנוװָא
 טדערעג טָאה יז וצ .רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט טלמַאזרַאפ ךיז ,סַאג
 טיײדַאב דנַאלשטייד ןיא עיצולָאװער יד זַא ,טגָאזעג ןוא םעדעמ רימידַאלװ
 עשרַאו ןופ טנעו יד ףיוא ןענייז טכַאנ רענעי ןיא .ןליופ ןיא עיצולָאוװער יד
 ;טלַאהניא ַאזַא טימ ןפורפיוא ןרָאװעג טּפעלקעגפיוא

 ! עיצולָאװער יד ןבעל לָאז;

 ןופ טנעה יד ןיא זיא טכַאמ יד .עיצולָאװער יד טגיזעג סטָאה ןילרעב ןיא
 -עצ זיא טכַאמ עטלַא יד .טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא ןשיטסילַאיצָאס ַא
 ,טעטכינרַאפ ןוא ןכָארב

 ןיא עיצולָאװער יד טײדַאב סָאד -- ןילרעב ןיא עיצולָאװער יד !םירבח
 -רעטעברַא רעד .ןעמוקעג זיא טייצ יד .ןליופ ןיא עיצולָאוװער יד ,עשרַאװ
 ,טרָאװ סָאד טָאה סַאלק
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 ןוא עשילױּפ יד ןזומ גנוקינייארַאפ רעטסעפ ןיא ,דנַאברַאפ ןגנע ןיא

 עקינייא ןייא -- רעקירדרעטנוא ערעייז ןגעק ןטערטסױרַא רעטעברַא עשידיי

 ,יימרַא עשירַאטעלָארּפ עסיורג

 -ַאטעלָארּפ םעד ןריפ ןלעו ייז .ןטַאר-רעטעברַא ןרעוו ןפַאשעג ןזומ ףכית

 עצנַאג יד ןשינעעשעג יד ןופ לָאשגָאװ רעד ףיוא ןפרַאװ ןלעוװ ייז ,ףמַאק ןשיר
 ,טפַארק עשירַאטעלָארּפ

 -נטעברַא סָאד .עטַאז ןוא עכייר יד ןופ הלשממ ַא ןזָאלרעד טשינ ןלעוו יז
 ןטײנַאב םניא העד יד ןגָאז לָאז -- ףרָאד ןיא ןוא טָאטש ןיא -- קלָאפ עד
 ,דנַאל

 -רַאפ !ןעייר יד ןיא עלַא .טייצ עסיורג יד זנוא טפור םישעמ עסיורג וצ
 ,רעייט זיא טונימ עדעי !ןטפערק יד טקינייא

 !ןסַאג יד ףױא סױרַא !טעברַא יד קעװַא טפרַאװ
 ןוא טומ-רעטעברַא רעד ןעמַאלפ לָאז ,םיטש-רעטעברַא יד ןכליה לָאז

 ,ןטַאט עשירַאטעלָארּפ ןופ טפַארק יד ןייז לָאז ןזייא יו טסעפ
 רַאפ ףמַאק ןשימרוטש םענעסָאלשטנַא ןסיורג םוצ !םירבח ,ףמַאק םוצ

 ןשיטסילַאיצָאס ןקיטכיל רעזנוא רַאפ ,גנונדרָא רעשיטַארקָאמעד רעיירפ ַא
 ,לַאעדיא

 !ןסָאמ עדנטעברַא יד ןופ טכַאמ יד ןבעל לָאז
 ! עיצולָאוװער עלַאנָאיצַאנרעטניא עסיורג יד ןבעל לָאז
 !םזילַאיצַאס רעד ןבעל לָאז

 ,1918 רעבמעווָאנ 9 םעד ,עשרַאװ

 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 ."ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ

 ייוצ רעביא ןוא טלעו רעד ףיוא הפוקת עיינ ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס
 ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאי קילטנעצ

 ןעננוקרעמַאב ןוא םירוקמ

 ,טסקעט ןשידיי ןופ טריטיצ (
 1 עז 6
 3) ע066000220108022 ,!עסנסאט 32/028חװט80/ (22128ע32ו/ 24
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 יטסָאמַאדעיװ ַאיקסור גנוטיצ רעװקסָאמ רעד ןיא .1915 ראונאי 7 .מונ 3 עז 4
 טלעטשעג ךיז טָאה טַאר רעד זַא ,ארטסלורט .י .ּפ ןופ ןעמָאנ ןיא ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא
 -לעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא "תועּפשה עשיליפָארטסיױא יד ןגעק ןפמעק וצ, עבַאגפיוא ןַא רַאפ

 .גנושטייטסיוא עקיטיײזנייא עקיזָאד יד טנקײלעגּפָא טָאה טַאר רעטעברא רעד .,טפַאש

 ןיא ןזי יד) המחלמיטלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא :ןַאמלוש רָאטקיװ 5
 .(1946 קרָאיינ ,77374 .ּפש ,ןליופ

 1634 .ּפש ,5 צז 6
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 ,245 .וז ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ףניפ) ןײטשדלָאג דרַאנרעב :ץרעה .ש י (

 ,(1947 קרָאיוינ
 ..קרָאירינ ןיא וזיכרַא ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ ; דַארגָאניװ קיוודול (8

 ,43 .מונ טײצ רעזנוא) 1939 זיב 1912 ןופ שזדָאל ןיא "דנוב, רעד :ןַאמלימ .ש (9

 ,(קרָאיײװינ 1947 רעבמעצעד-רעבמעווָאנ
 ,1958 קרָאי-וינ ,2417237 .זז ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה ש ' 0

 .ויכרַא ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ 1

 .עשרַאװ ,1915 ינוי 13 טניה (12

 : רושָארב רעד ןיא עיצולָאזער רעד ןופ טסקעט רעלופ רעד (3

 םח. 100080414: 223/עסאזפ 280668 םיפ 20601/4 1088 1134

 טסקעט רעד טרירוגיפ דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ עבאגסיוא רעקיזָאד רעד ןיא

 ,"דנַאלסור ןיא תופידר-ןדיי יד ןגעװ דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ עיצַארַאלקעד ַא, סלַא

 עשידיי ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ףיוא עיצולָאזער א יװ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ

 ,טגָאז (772 .ּפש ,5 עז) טעברא רעטנָאמרעד רעירפ ןייז ןיא ןאמלוש רָאטקיװ .רעטעברַא

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק רעד טעבראעגסיוא טָאה עיצולָאזער יד זַא
 | .ןליוּפ

 (1943 ,קרָאיװינ ,1423 .ז םעדעמ רימידַאלװ) ןליופ ןיא םעדעמ :ןַאמלוש .װ (4

 י 879 .ּפש ,5 עד (5
 880 .ּפש ,5 עז 6

 845 .ּבש 5 ,עד 7

 -לבוי) 1920 רָאי םעד ןזיב ,םזירַאצ ןופ טייצ רעד ןיא קעװַאלצַאלװ : רעטלַא .ד .מ (8

 : ,((1951 קרָאיינ ,.ר .א 611 שטנערב ןופ ךוב

 ,2427241 .זז ,10 עד (9

 .ויכרַא ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ 0

 ,5 .מֹונ ןעגַארפיסנעבעל :(חנ -- יענטרַאּפ לאיתוקי ןופ םינָאדװעסּפ) ףעז יי (1

 | | ,אשראוו ,6

 רעשטייד רעד ןופ טיײצ רעד ןיא ענליװ ןיא גנוגעװַאב רעטײברַא יד ; טיילק המלש (2
 ,(1935 קרָאיינ ,223*236 .זו ,ענליװ) עיצַאּפוקָא

 ,.1916 ,10 .מונ ןעגַארפ-סנעבעל (3

 ,1 .מונ 23 צד (4

 ,2 .מונ ,23 צז (5

 .1 .מונ ,23 צצ 6

 ,35 .מונ 23 עד 7

 ,1917 (55) 7 .מונ ;1916 ,44 .מֹונ ןעגַארפ-סנעבעל (8

 ,1918 (116) 16 .מֹונ ;1917 (58) 10 .מונ ןעגַארפ'סנעבעל (9
 .14 ,13 .מונ 23 צד (0

 ,20 .מונ 23 עז (1

 23 .מונ 23 עז (2

 .35 ,34 .מונ 23 עז (3

 ,38 ,36 .מוננ 23 ע :ףעז י (4
 39) םוטוסזץמ 50612196ץ024ע ןאס. 2, 3 2192262, (:26106160 1917 {

 ןיא ןרעמונ 4 סױרַא ..ל.ּפ.ק.ד'ס ןוא עציװעל .ס.9.9 ,דנוב ןופ עבַאגסױא עלַאגעלמוא ןַא
 רעדלאװרעמיצ רעד ןופ ףורפיוא רעד טקורדעגּפָא ןענייז ייז ןיא .1917 ילוי ןוא ינוי

 "רַאּפ יירד עטנַאמרעד יד ןופ ןפורפיוא עלאגעלמוא ,(1915) ץנערעפנָאק רעשיטסילַאיצָאס
 ,ןטַאר:טָאטש יד ןיא רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס יד ןופ סעדער ןוא סעיצַאראלקעד ,ןעייט

 .עסערפ רעד ןיא ןכעלטנפעראפ טזָאלעג טשינ טָאה רוזנעצ יד סָאװ
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 רעשזדָאל ןופ גנוציז רעד ןופ לָאקָאטָארּפ רעלעיציפָא ;4 ןוא 2 .מונ ,35 עד (6
 ,טַאר-טָאטש

 37) }: 6019260541: ר0900ת1016014 2 1סאט 1918 (2 2012 3/214) ןאז

7 -- 8, 51. 286, 2405/40024 1929( 

 רעד ןופ ויכרַא ןיא) טַאר-טָאטש ןופ גנוציז רעד ןופ לָאקָאטָארּפ רעלעיציפָא (8
 ,(שורָאל טָאטש

 ,260 .ז ,10 עד (39

 ,1946 קרָאירינ ,158:157 .זז טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד :ץרעה ש י* (0

 בקעי ןורכז ןופ טלעטשעגפיונוצ 1958 ןיא ןבָאה ןטאגעלעד יד ןופ ןעמענ יד (1

 -בָאגוצ .ץנערעפנָאק רענילבול רעד ףיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ערעדנַא עכעלטע ןוא ןאמשיפ
 -עלעד יד ןופ ןטּפירקסונַאמ יד ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא ץנערעפנַאק רעד ןגעװ עיצַאמרָאפניא
 ןטּפירקסונַאמ יד) ןַאמשיפ בקעי ןוא ןַאמלימ לאומש ,רעטלַא ךוד ריאמ ,רעיימ דוד ןטַאג
 ,(ויכרא ןשידנוב ןיא

 ,1918 אשראװ ,ןצנערעפנָאק ײװצ (2

 ,1918 (140) 40 (131) 31 .מונ ןעגַארפיסנעבעל (3

 ,1917 (98) 50 .מונ : (יענטרָאּפ לאיתוקי) ףעז (4

 ,1917 (62) 14 .מונ ןעגַארפיסנעבעל (5

 עמיטש רעזנוא) עיצולָאװער רעשיסוו רעד ןופ לרוג רעד : םעדעמ .װ (46

 ,(עשראוו 1918 טסוגיױא ,1 .מונ

 (60) 12 .מונ 45 עד (0

 ,1918 (102) 2 ;(101) 1 ;1917 (100) 52 מונ ןעגַארפיסנעבעל (48

 ןעגַארפיסנעבעל) ןצנערעפנָאק ירד :רעשזָא יצירואמ-השמ ןופ םינָאדװעסּפ) רָא (49
 ,(1918 (120) 20 ,(115) 15 ,110) 10 .מוונ

 (138) 38 .מונ 43 עז (0

 (143) 43 .מונ ,43 עע 1

 ,142) 42 .מונ 43 עז (2

 ,(142) 42 .מונ 43 עז (3

 פמ5





 ןַאמסיק ףסוי ,רד

 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס עשידיי יד

 עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב

 עניווָאקוב ןוא



,7 

.8 

 :טלַאהניא

 66 יי עא עו א א יא "הא א א ר גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 245 -- -- - -- גנוגעוואב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ בייהנָא רעד

 24/ == == יז יד זה == סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עטשרע יד

 -ַארעדעּפ ףיוא ייטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיכיירטסע יד
 356 = ייד ייד היד הייד היי ייד יד היד היה ייד ייד היד יד יד תודוסי עוויט

 2360 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי רַאפ עימָאנָאטױא ןופ גנורעדָאפ

 2369 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנודנירג יד

 373 -- == יה זה יח יח יח ח= == ז= -- רָאפנעמַאזצ רעטשרע רעד

 276 = == === == == == -- == == =- =- גנונעקרענָא רַאפ ףמַאק ןיא

 387 -- == יה יה ז- - -- םַארגָארּפ-ִלַאנָאיצַאנ ַא ןוא גנוקיטסעפרַאפ

 -- סעיצַאזיגַאגרָא-רוטלוק ןוא עלענָאיסעּפָארּפ ,עשיטילָאּפ יד

 292 == = יי יז ייד יה היד ייד יה יד = רָאפנעמַאזוצ רעטירד רעד

 299 = == יה זה ז- ןטייווצ ַא ףיוא המחלמ -- טנָארפ ןייא ףיוא םולש

 410 -- -- -- -- ךַארּפש רעשידיי ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַצק

 428 = = היי יי טיי יד ידי היי היד היה ייד היד זח טרילוטיּפַאק .ד.ס.פ.פ יד

 426 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטקינייארַאפ ןופ ײטרַאּפ -- .9.ד.ס.יי יד

 44/ -- -- -- ץעניווָאקוב ןיא גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד

 ןוא עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשידיי יד
 456 = = == היה === === = יי יש היי יה י-ה יה == י- עניווָאקוב

 466 יה יה יד יד יד חד גנוגעווַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד

 473 == === יש הי הי זיי יי יד == המחלמ:-טלעוו רעטשרע רעד ןיא



 גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 עיצילַאג זיא ,1918 רעבמעווָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיב

 הלשממ רעד רעטנוא ,עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ דנַאלניױרק ַא ןעוועג
 טָאה טרעדנוהרָאי ןבלַאהטרעדנָא .עּפַאנק .עיטסַאניד רעגרובסבַאה רעד ןופ

 -חרזמ) עיצילַאג לייט ןטסערג ןרעביא טפַאשרעה עשיכיירטסע יד טרעיודעג
 הקולח רעטשרע רעד ייב ךיירטסע.וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא סָאװ ,(עיצילַאג

 טָאה ,דנַאל ןופ קלח-טירד ַא ךרעב ,עיצילַאג-ברעמ ,1772 רָאי ןיא ,ןליױּפ ןופ

 רָאי ןיא ,ןליוּפ ןופ גנולייטעצ רעטירד רעד ייב טשרע ןעמוקַאב ךיירטסע

 -עג עיצילַאג-ברעמ זיא תומחלמ .עשינָאעלָאּפַאנ יד ןופ טייצ רעד ןיא ,5

 ןיוש יז זיא (1815) סערגנָאק רעניו םעד טניז .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאג

 זיב 1815 ןופ זיא סָאװ ,עקָארק ץוח) ךיירטסע ןופ ץיזַאב ןיא ןבילבעג טסעפ
 ןטיבעג עלַא יד טקיניײארַאפ טָאה ךיירטסע .,(?טָאטש עיירפ/ ַא ןעוועג 6
 עיצילַאג ךיירגינעק ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ענעמוקַאב רעטעּפש יד ןוא רעירפ יד

 יי .עירעמָאדָאל ןוא

 ןסקַאװעגפיוא ןענייז טפַאשרעה רעשיכיירטסע רעד ןופ טייצ רעד ךשמב
 : עיצילַאג ןופ ןדָאב ןפיוא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד ןופ תורוד עיינ

 רעטנוא טלקיװטנַא ךיז ןוא טבעלעג ןבָאה ייז ,ןדיי ,רעניארקוא ,ןקַאילָאּפ

 ןלייט ערעדנַא יד יוװ ,ןעגנוגנידַאב עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ערעדנַא ץנַאג
 ןעוועג ןליוּפ ןופ גנולייטעצ רעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעקלעפ עקיזָאד יד ןופ

 רעבָא ןבָאה טייצ עצנַאג יד .,ןסיירּפ ןוא דנַאלסור ןופ הלשממ רעד רעטנוא

 ןופ ןייזטסואווַאב םעד ןוא טפַאשניימעג עלערוטלוק ַא ןטלַאהעגנָא ןלייט עלַא
 .,טייקירעהעגנעמַאזוצ רעלַאנָאיצַאנ

 יו עיצילַאג טלדנַאהַאב ןֹוא טכַארטַאב טָאה עיטסַאניד רעגרובסבַאה יד

 ףיוא זַא קפס ןייק טשינ זיא ןגעווטסעדנופ .עירעּפמיא ריא ןופ עינָאלָאק ַא

 ייוצ יד ףיוא יו לרוג רעשירָאטסיה רערעסעב ַא ןלַאפעגסיוא זיא עיצילַאג
 ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןענייז סָאװ ,ןלױּפ ןטלייטעצ ןופ םיקלח ערעדנַא
 -ירטסע יד טָאה ביֹוהנֶא םייב דלַאב .ןסיירּפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא

 רעשיטָאַאכ רעד ןיא גנונעדרָא עסיוועג ַא טכַארבעגנײרַא עיטַארקַארויב עשיכ
 ןענייז ?םזיטולָאסבַא ןטרעלקעגפיואק םנופ ןעמרָאפער יד .עיצַארטסינימדַא
 ,םכותב ןדיי יד ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןלייט עלַא ןעמוקעג ץונוצ

 ענעפורעג"יוזַא יד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סע ןעוו ,1867 רָאי ןיא
 -ָאטױא ןַא ןרָאװעג עיצילַאג זיא ,(עיצוטיטסנָאק יד) ןצעזעג-טנורג-סטָאטש

 גנוריגער-לַארטנעצ עשיכיירטסע .יד -.םייס םענעגייא ןַא טימ ץניוװַארּפ עמָאנ
 -רעה רעלַאינָאלָאק ןופ ּפיצנירּפ ןטוואורּפעגסיױא ןטלַא םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה
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 סַאלק ןקיטרָא ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה יז .שרעהַאב ןוא ?ייטעצ -- טּפַאש

 ,דנַאל סָאד ןריטַאולּפסקע ןוא ןשרעהַאב וצ רעטכייל ידכ ,םיצירּפ ןופ

 יד טָאה גנוריגער רעלַארטנעצ רעשיכיירטסע רעד ןופ הכרב רעד טימ =

 יו ױזַא טעמכ ,הקזח דיב עיצילַאג רעביא טקיטלעװעג עטכַאילש עשיליוּפ

 ענייא ןרָאװעג דלַאב ןענייז ןקַאילָאּפ יד ,ןליוּפ ןקידנעטשבלעז ןקילָאמַא ןיא

 ,הכולמ-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעשיכיירטסע רעד ןיא סעיצַאנ עקידנריפנָא יד ןופ

 יד) טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןיא ןטַאטוּפעד עשיליױוּפ יד ןופ דנַאברַאפ רעד
 ערענָאיצקַאער יד ןופ טקנוּפציטש רעקיטכיוװ ַא ןרָאװעג זיא (עקסלָאּפ ָאלָאק

 עטסלַאיָאל יד ןשיווצ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא לדַא רעשיליוּפ רעד .ןעגנוריגער

 עיצילַאג ןופ ןפַארג עשיליוּפ .ןָארט ןשיגרובסבַאה םנופ ןלייז ?עיירט-רעזיַאק;,
 -ביוו טליּפשעג לָאמלייט ןבָאה סָאװ ,רענעמ-הכולמ עטמירַאב ןרָאװעג ןענייז

 זיא עיצילַאג .,וו;זַא.ַא ןטַאמָאלּפיד ,ןרָאטסינימ עשיכיירטסע יװ ןלָאר עקיט
 -ָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ואוו ,ןליוּפ ןקילָאמַא םנופ קלח רעקיצנייא רעד ןעוועג

 ןטצעל םעד ךשמב תוחּפה-לכל -- ףמַאק םעד ןריפ ןפָא טנעקעג טָאה םזילַאנ

 -פיוארעדיוו רַאפ -- טפַאשרעה רעשיכיירטסע רעד ןופ טרעדנוהרָאי ןבלַאה
 .ןליוּפ קיגנעהּפָאמוא ןַא ןלעטש

 קידהגרדהב טפַאשרעה רעשיכיירטסע רעד רעטנוא ןבָאה ןדיי יד ךיוא
 ןוא טכער עכעלרעגריב ןוא עכעלשטנעמ ןופ דרַאדנַאטס רעייז טרעכעהעג

 טרעיודעג טָאה'ס .ןבעל ןלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ טייהיירפ טכיירגרעד ףוס-לכ-ףוס

 "ער רעד וצ זיב .דמעמ ןטרעסעברַאפ ַא וצ ןעמוקעג זיא'מ זיב טייצ עשּפיה ַא
 -פיוא; רעד .תושיגנ ןוא תוריזג ןופ הפוקת ַא ןעוועג זיא 1848 ןופ עיצולָאװ

 ןדיי יבגל טָאה עיטסַאניד רעגרובסבַאה רעד ןופ "םזיטולָאסבַא רעטרעלקעג

 -ּפָא : טניימעג טָאה סָאד .?ןריזיליוויצ , וצ ייז עבַאנפיוא יד טלעטשעג ךיז

 םעד וצ ."ךיילג-ןטייל, ייז ןכַאמ ,ןטייקרעדנוזַאב עלַאנָאיצַאנ ערעייז ןשיוו

 ;ןלוש עשטייד-שידיי ךרוד גנודליב-סגנַאװצ טריפעגנייא ןעמ טָאה קעווצ

 ןרעטש וצ ידכ ,תונותח לָאצ יד ןצענערגַאב וצ תוריזג ןבעגעגסױרַא טָאה'מ

 ןגעק םישוריג עמַאזיורג טריפעגכרוד טָאה'מ ; גנורעמרַאפ-סקלָאפ עקרַאטש יד

 ןיא ןדיי ןגעק ןעגנוצענערגַאב עשימָאנָאקע טריפעגנייא טָאה'מ ; טײלעמירָא
 -ַאב וצ ןדיי ןריפוצרעביא וואורּפ ַא טכַאמעג ךיוא טָאה'מ ןוא רעפרעד יד

 עלַא טימ טָאה גנוריגער יד תעשב .טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ךיז ןקיטפעש

 טשינ יז טָאה ,םירעיוּפ עשטייד ןופ עיצַאזינָאלָאק יד טציטשעג תוחוכ
 וואורּפ רעד ןוא עיצַאזירַארגַא רעשידיי רַאפ ףליה עקידתושממ ןייק ןבעגעג
 .ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה

 רעטייוצ רעד ףלזָאי רעזיק רעד ןכלעוו ,?טנעטַאּפ-ץנַארעלָאט, רעד
 ךיירטסע ןקירעביא ןרַאפ) 1789 רָאי ןיא עיצילַאג רַאפ ןבעגעגסױרַא טָאה
 ,עימָאנַאטױא-הליהק יד טרעלעמשרַאפ טָאה ,(1782 ןיא ,רעירפ רָאי ןביז טימ

 עקיזָאד יד ףיױא טקוקעג טשינ ,ןלױּפ ןופ השוריב טַאהעג ןבָאה ןדיי סָאװ
 יו ןרעוו טכַארטַאב טרָאפ *טנעטַאּפ-ץנַארעלָאט; רעד ףרַאד ,ןעגנוצענערגַאב
 -ַאג ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי וצ געוו ןפיוא ּפַאטע רעטסקיטכיוו רעד
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 ןייז ףיוא סָאװ ,טנעטַאּפ ַא; יו לעיציפָא ךיז טנכיײצַאב ץעזעג רעד .עיציל

 ."רעגריב עלַא יו סעיגעליווירּפ ןוא טכער עלַא ןסינעג ןדיי ןלָאז טנורג

 ךָאנ טשרע ןדיי רַאפ ןרָאװעג טריטנַארַאג זיא גנוקיטכערַאבכיײלג עלופ

 עכלעוו) 1848 ןופ עיצוטיטסנָאק רעשיכיירטסע רעד ןיא ,עיצולָאװער רעד

 ,1867 ןופ עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןוא (טַאהעג טשינ םויק ןגנַאל ןייק טָאה
 ךיז טָאה ,ענישטשנַאּפ ןופ ןרָאװעג טיירפַאב ןענייז םירעיוּפ יד ןעוו

 "ידיי רעד טימ ןעמַאזוצ ,טקַאפ רעד .קרַאמ רעכעלרעניא רעד טרעסערגרַאפ
 ןיא .ןדיי רַאפ ןלַאװק-הסנרּפ עיײנ טנפעעג טָאה ,גנוקיטכערַאבכײלג רעש

 ןטיבעג טשינ עיצילַאג ןיא טפַאשטריװ רעד ןופ רוטקורטס יד רעבָא זיא ךות

 עיצוטיטסנָאק רעינ רעד רעטנוא ןוא עיצולָאװער רעד ךָאנ ךיוא .ןרָאװעג

 ןופ ןעלּפַאטש ערעכעה ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי לָאצ יד זיא

 רעשידיי רעסיורג רעד יבגל עניילק ַא רָאג ןעוועג ,רעטייל ןשימָאנָאקע

 ,(: טײקמירָא ןוא תוקחד ןיא טבעלעג רעטייוו טָאה עסַאמ יד .גנורעקלעפַאב

03 
 לא א

 -ױּפ רעד טימ תופתושב גנוריגער רעשיכיירטסע רעד ןופ קיטילָאּפ יד

 -עג ךעלטסניק זיא עיצילַאג ןיא זַא ,ןעועג םרוג טָאה עטכַאילש רעשיל

 ןט19 ןופ ףוס םוצ זיב .עיצַאזילַאירטסודניא ןופ סעצָארּפ רעד ןרָאװעג טמיוצ
 םענעגייא ןַא טימ ןבעל ןעמָאנָאטױא רָאי קילטנעצ יירד ךָאנ ,טרעדנוהרָאי

 רעשימָאנָאקע רעד ןיא סערגָארּפ ןכעלטנזעוו ןייק ןקרעמַאב טינ ןעמ ןָאק ,םייס

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד זיא עיצילַאג ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא

 רַאואוורעזער ַא יו ,עירעּפמיא רעסיורג רעד רַאפ *רעמַאק-ןרָאק, ַא ןופ בצמ ַא
 רַאפ קרַאמיץַאוּפָא ןַא ןוא עירטסודניא ריא רַאפ ןלַאירעטַאמ-יור עקיליב ןופ

 -עגּפָא יד ןופ ענייא ןבילבעג ןזיא עיצילַאג .ןטקודָארּפ עלעירטסודניא עריא

 -רַאפ ,ךשוח ןפיט ןיא טליהעגנייא :ךיירטסע ןופ ןצניװָארּפ ענענַאטש
 טלײטעגּפָא ,טרילָאזיא קיטסייג ,טנלע-ןסַאמ ןוא םזיטעבַאפלַאנַא ןיא ןעקנוז

 -ָאלרַאפ ַא ,רעיומ רעשיזעניכ רערַאבעזמוא ןַא ךרוד ךיירטסע ןקירעביא ןופ
 סע יװ ,?עיזַא-בלַאה; ַא -- עיטסַאניד רלגרובסבַאה רעד ןופ עינָאלָאק ענעז

 .זָאצנַארפ לימע לרַאק רעביירש רעשטייד-שידיי רעד ןפורעגנָא יז טָאה
 רעד טימ ןעמַאזוצ ,דנַאל ןופ רעטקַארַאכ רדעלַאדָאעּפ-שירדַארנַא רעד

 -קיװטנַא עשימָאנָאקע יד טר;מַאהעג טָאה ,עיצַארטסינימדַא רעשיטימעסיטנַא

 ןעגנוצענערגַאב עכעלצעזעג םוש ןייק .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנול

 םייב רעבָא טָאה ןבעל שימָאנָאק) רעייז ,ןעוועג טשינ עקַאט ןענייז ןדיי רַאפ
 ןשימָאנָאקע םוצ ךעלנע קרַאטש ןעזעגסיוא טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בײהנָא
 עלַאמרָאנ יד ואוו ,עּפָארײא-חרזמ ןופ רעדנעל ערעדנַא יד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ

 -:ערטש ךרוד ןרָאװעג טקיטשעג ןוא טרעטשעג קרַאטש ױזַא זיא גנולקיװטנַא

 לדנַאה ןיא ןדיי ןופ לייטנָא רעסיורג רעד .ןצעזעג-םַאנסיוא עשידיײ-יטנַא עג
 -ַאג ןיא ךיוא ןענייז -- טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא לײטנָא רעכַאװש רעייז ןוא
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 ןכעלטפַאשטריװ .ןשידיי ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עמַאס יד ןעוועג עיציל
 : . ייבי / ןבקל

 עשידיי יד טָאה 1910 רָאי ןופ גנולייצסקלָאפ רעשיכיירטסע רעד טיול = |

 טנעצָארּפ 10 ךרעב -- תושפנ 871,895 ןפָארטַאב עיצילַאג ןופ גנורעקלעפַאב

 גנולייצסקלָאפ יד .תושטנ 8 ,025 ,675 ןופ גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ

 רעייז ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי 462,004 יו רעקינייו טשינ טרירטסיגער טָאה
 -ײטַאב טנעצָארּפ רעד זיא ןקַאילָאּפ יד ייב) ,"טידערק ןוא לדנַאה; ןופ הנויח
 ,(טנעצָארּפ 2.27 רעניַארקוא יד ייב ,טנעצָארּפ 6.15 ןעוועג לדנַאה ןיא עטקיל

 ערעדנַא ןייק לייוו ,רַאפרעד טושּפ רחסמ וצ טּפַאכעג ךיז ןבָאה ןדיי ליפ

 ךָאנ ףרַאד'מ .ןעועג טשינ ייז רַאפ זיא טייקכעלגעמ-הסנרּפ ןוא -סטעברַא
 -ַאְנ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ,ןענָאמרעד
 -עגּפָא רעמ רעד ןיא טניואוועג טָאה (טנעצָארּפ 75 רעביא--טנזיוט 658) עיציל
 טרָאפ טָאה סע ואוו ,עיצילַאג-ברעמ ןיא תעשב ,עיצילַאג-חרזמ רענענַאטש
 רעביא יו רעמ טשינ טבעלעג ןבָאה ,עירטסודניא לסיב ַא ןזיוַאב ןיוש ךיז

 ,טנעצָארּפ 25 עּפַאַיק רעדָא טנזיוט 3

 ןכױה א טכַאמעגסיוא ןדיי ןבָאה הכאלמ ןוא עירטסודניא ןיא ךיוא

 -ַאק רעד טָא ןיא לָאצ רעייז טָאה גנולייצסקלָאפ רעטצעל רעד טיול .טנעצָארּפ

 "ידיי רעד ןופ קלח טרעפ ַא ךרעב רעדָא תושפנ 214,184 ןפָארטַאב עירָאגעט

 317 -- רעניַארקוא יד ייב ,11,56 --- ןקַאילָאּפ יד ייב) .גנורעקלעפַאב רעש
 ןעמונרַאפ ןעוועג בור יּפ-לע ןדיי ןענייז ,עירטסודניא ךייש סָאװ .,(טנעצָארּפ

 ןענייז רקיעב .ןעגנומענרעטנוא עסיורג-לטימ ןיא ךיוא זייוולייט ,עניילק ןיא
 ,לַאטעמ ,טריּפס ,זייּפש ,ץלָאה ןופ סעירטסודניא יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ייז
 ,לשמל ,ךעלעבעווש ןופ עיצַאקירבַאפ יד ,עיצקודָארּפ רעשימעכ ןוא רעדעל

 ןענייז הכאלמ רעד ןיא ךיוא .טנעה עשידיי ןיא ןעוועג ןצנַאג ןיא טעמכ זיא
 .ןעגנומענרעטנוא .ערעסערג יד ןיא ליפ ןעוועג טשינ ןדיי

 -סקלָאפ רעד טיול) הנויח רעייז ןגיוצעג ןבָאה טפַאשטריװדנַאל רעד ןופ
 -עגנָא ,רעטעברַא 7,200 ןעוועג ןענייז ייז ןופ .ןדיי 93,471 (1910 ןופ גנולייצ
 עשּפיה ַא .(ןרַאדנערַא) רעטכַאּפ 2,000 םורַא ןוא רעניול-גָאט ןוא עטלעטש

 -טנעצ ייווצ ַא --- ייז ןשיווצ) רעציזַאבטוג סַאלק םוצ טרעהעג טָאה ןדיי לָאצ
 ץיזַאב-דרע ןשיצילַאג םעד ןופ טנעצָארּפ 28 .(םיצירּפ עסיורג וליפא קיל
 ךיוא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס .טנַײה עשידיי ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 ,תולד ןשידיי םענײמעגלַא םעד ןופ דליב סָאד ןטיבעג טשינ טָאה סָאד

 (1910) גנולייצסקלָאפ רעשיכיירטסע רעטצעל רעד ןופ ןטַאטלוזער יד
 םעד בילוצ ןענייזס .ןרָאװעג טעברַאַאב קידנעטשלופ טשינ ןיוש ןענייז
 -סקלָאפ רעד ייב ,ןרעפיצ עלעיציפָא עטצעל יד ןרָאװעג טנַאקַאב טשינ ךיוא
 811,186 ןפָארטַאב טָאה גנורעקלעפאב עשידיי יד ןעווו 1900 ןופ גנולייצ
 -וצ ןיוש ,רעטעברַא 69,792 ןופ לָאצ ַא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ,(תושפנ
 ןעוועג טלָאמעד ןענייז טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא .רעניול-גָאט יד טימ ןעמַאז
 -לעב יד ןופ .רעניול-גָאט ןוא רעטעברַא עשידיי 10,000 םורַא ןעמונרַאפ
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 8,000 םורַא טימ יירעדיינש -- עטסקרַאטש יד ןעוועג זיא ןכַאפ עשהכאלמ

 ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי ןלָאצ ערענעלק .רעטעברַא

 -ידיי 3,000 -- עירטסודניא-רעדעל רעד ןיא : ןגייווצ-טפַאשטריוו ערעדנַא יד

 ןיא ,רעטעברַא עשידיי 1,500 -- עירטסודניא-לַאטעמ ןיא ,רעטעברַא עש

 .ד.זַאאא טיזוט -- רעקרַאפ ןוא טרָאּפסנַארט

 ןייק ןרָאװעג טריפעג טשינ עיצילַאג ןיא זיא רעטעברַא עשידיי ןגעק

 -רַאפ ןעוועג רעטעברַא עשידיי ןענייז ָאד ךיוא רעבָא ,עדנַאגַאּפָארּפ-טָאקיָאב

 לָאצ יד ןיא עיצילַאג ןיא ךיוא .ןעגנומענרעטנוא עשידיי ןיא רקיעב ןעמונ

 -ַאפ ענעבירטעג טפַארק רעשירָאטָאמ טימ ,עסיורג ןיא רעטעברַא עשידיי

 ףיוא ןבָאה רעקיטערָאעט עשיטסינויצ יד .עניילק ץנַאג ַא ןעוועג ,ןקירב

 ?עיצַאזירַאטעלָארּפ-טשינע רעשידיי ןגעוו עירָאעט רעייז טיובעגפיוא ךמס םעד

 יד ןופ רענייא המחלמ-טלָלװ רעטשרע דעד ןופ ףוס םייב טָאה ןגעווטסעדנופ

 עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד ןופ ןגָאלָאעדיא עטנעקרענָא

 עכעלרעניא עלַא ףיוא טקוקעג-טשינ זַא ,ןעוועג הדומ דלעפנעזָאר סלַאמ ,רד

 רעד ןיא גנוריצנערעפיד עוויסערגָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ טרָאפ זיא ןטייקירעוװש

 םוצ יו זומ'ס; :ןבירשעג טָאה רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עסַאמ

 ןיא ןדיי יד זַא ,ןגָאז טשינ רעמ טנייה ןעק ןעמ זַא ,ןרעוו טנָאטַאב ןטסקרַאטש

 ַא רעכיג ייז טיג סָאװ ,עיצקנופ עשימָאנָאקע ןייא רָאנ סיוא ןריפ עיצילַאג

 ןעוועג זיא ױזַא .עּפורג רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ רעדייא סַאלק ןלַאיצָאס ַא ןופ םתוח

 ַא יו ,דנַאטש ַא יו טלדנַאהַאב רדסכ ןדיי יד טָאה'מ ואוו ,ןליוּפ ןטלַא ןיא

 טניז טרפב .ןָא טייצ רענעי ןופ .םירעיוּפ ןוא רעגריב ןשיװצ טכיש ןלַאיצָאס

 -ַאֹּפ א םגה ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןעגנוצענערגַאב ליפ יד טפַאשעגּפָא טָאה'מ

 ,(:"ןעגנוקיטפעשַאב יד ןופ גנוריצנערעפיד ,עכעלעמ
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 ךיוא גנוריגער-ץניוָארּפ רענַאיצילַאג יד טָאה ןדיי וצ גנואיצַאב רעד ןיא

 .ששרעהַאב ןוא לייטעצ ןופ ּפיצנירּפ ןשיכיירטסע םענײמעגלַא םעד טדנעװעגנָא

 ,ןסַאלק עכעלגעמרַאפ עשידיי יד טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה עטכַאילש טשיליוּפ יד

 טציטשעג יז טָאה טַארַאּפַא ןוויטַארטסינימדַא םעד ןופ טכַאמ רעצנַאג רעד טימ

 -הליהק יד סָאװ ,זירּפ רעד .תוליהק עשידיי יד רעביא טפַאשרעה רעייז

 :ןעוועג זיא ,תוכלמ ןופ דסח םעד טָא רַאפ ןלָאצַאב טפרַאדעג ןבָאה סעקילק

 ."השמ תד ינב ןקַאילַאּפ, יו ,עקסלָאּפ ָאלַאק ןופ טסניד ןיא ןדיי יד ןלעטש

 ןטפַאשרעּפרעק ןעוועג תוליהק יד ןענייז (ךיירטסע ץנַאג ןיא ןוא) עיצילַאג ןיא

 ףיוא ןרעייטש ןגײלוצפיורַא טכער טַאהעג ןבָאה ייז .טכער ןכעלטנפע ןופ

 -מורָאק יד ןענייז ,עיצילַאג-חרזמ ןופ טרפב ,טעטש יד ןיא .רעדילגטימ ערעייז

 עקסלָאּפ ָאלָאק ןופ ןטקנוּפ-ץיטש עטסקיטכיװ יד ןעוועג סעקילק-הליהק עטריּפ

 ,ןטייהנגעלעג ערעדַיַא ייב ןוא ןלַאװ עשיטילָאּפ ייב

 רענעי ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןופ דליב ַאזַא טלָאמ סָארב בקעי .רד
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 טלעטשעגרָאפ ןרָאי ענעי ןיא טָאה עיצילַאג ןיא ןבעל עשידיי סָאד, :טייצ

 ןיטולחל ָאד טָאה'ס .הביבס עשילױּפ יד יו דליב ןרעקירעיורט ליפ ַא ךיז טימ

 ,עיציזָאּפָא זיא-טינ-רעסָאװ ַא טלעפעג טָאה'ס ,גנוגעווַאב-רוטלוק ַא טלעפעג

 .עיצקַאער רעקידנשרעה רעד ןגעק ,עיטַארקָאמעד רעזַאושזרוב ַא ןופ וליפא

 ןעוװעג טשינ זיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא דיישרעטנוא-ןסַאלק רעד

 טָאה'ס .בייהנָא עמַאס ןיא --- ןיזטסואווַאב-ןסַאלק רעד ,טנכייצעגנָא רָאלק

 ָאד טרעוו רעטעברַא רעשידיי רעד .טכַאנ ערעטצניפ-קָאטש ַא טשרעהעג

 ךיז טיצַאב לוטיב טימ .הגרדמ רעקירעדינ ַא ןופ שטנעמ ַא רַאפ טכַארטַאב

 .'רענרעל-ליואוו' רעד םיא וצ ךיז טיצַאב לוטיב טימ ,טסילַאטיּפַאק רעד םיא וצ

 ןופ ןלַארטש ןעגנירדניירַא ךעלעמַאּפ ןעמונעג ןבָאה ָאטעג םעד טָא ןיא ןוא

 ,(= ?ןייזטסואווַאב ןשיטסילַאיצָאס
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 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ בייהנַא רעד 2

 גנוגעווַאב

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס ןפַאש וצ ןוואורּפ

 ןיא יו רעטעּפש ליפ טשינ עיצילַאג רענענַאטשעגּפָא-לעירטסודניא רעד ןיא

 ןסַאמ עסיורג ערעייז טנָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,ךיירטסע ןופ ןלייט-ברעמ יד

 אקווד רָאנ ,ברעמ ןופ טשינ ףור-קעוו רעד זיא ןעמוקעג .רעטעברַא-קירבַאפ

 -ער סָאד טעילטעג טָאה'ס ואוו ,ןלױּפ-ןיורק ןופ ןוצ דנַאלסור ןופ ,חרזמ ןופ

 ,םזירַאצ ןגעק רעייפ ערענָאיצולָאװ

 ימַאב טכַאמעג ןטסילַאיצָאס ןיוו ןיא ןבָאה 1867 רָאי ןופ ףוס םייב

 ןטשרע םעד רַאפ גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנוא

 -נוא עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפמוא ןַא םינּפל ,ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןלַאגעל

 טרעוו גרעבמעל ןיא .רעקרעווטנַאה רַאפ ןייארַאפסגנודליבטרָאפ ןעמָאנ ןרעט

 .טעטימָאק רעשיטסילַאיצָאס רעטשרע רעד ןפַאשעג ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא

 ךיז גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עטשרע יד טָאה ךיירטסע-ברעמ ןיא תעשב
 -ייז ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ןופ סעירָאעט יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,ןבױהעגנָא

 -רַאפ םזילַאיצָאס ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעיידיא עיצילַאג ןופ ןדָאב ןפיוא ןענ
 .ץענערג טייז רענעי ןופ ןטנַארגימיא ךרוד ןרָאװעג טצנַאלפ

 זיא עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ רעטָאפ רעד

 רָאי ןיא גרעבמעל ןייק ןעמוקעג זיא רע יקסווָאנַאמיל וװַאלסעלָאב ןעוועג

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,דנַאלסור ןופ טנַארגימיא רעשיטילָאּפ רעטייווצ ַא ,0
 ןעוועג זיא ,עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עלעגיוו םייב

 רָאי עכעלטע טימ עיצילַאג ןייק ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,יקסנירַאװ קיוודול

 -ָאב ,ןליוּפ ןיא םזילַאיצָאס ןופ ןרענָאיּפ ייווצ ןעוועג ןענייז סָאד ,רעטעּפש

 ,רָאי טרעדנוה ןופ רעטלע יד טכיירגרעד טָאה רעכלעוו ,יקסווָאנַאמיל ווַאלסעל

 ,רעדנעלסיוא יו ,ייז ןבָאה עדייב .עיצילַאג ןיא עדנעגעל ַא שממ ןרָאװעג זיא
 ךיוא ןענייז'ס .ײצילָאּפ רעד ןופ סענַאקיש ערעווש ןגָארטוצרעבירַא טַאהעג
 -ייז רעטעּפש ,ןלױּפ-שיסור ןופ ענעמוקעג ,ןרענָאיּפ ערעדנַא ייד ַא ןעוועג

 ,דנַאמַאיד ןַאמרעה ,יקסנישַאד יצַאנגיא ןעוועג ןרענָאיּפ עקיטרָא יד ןשיווצ ןענ
 "ער שואעדַאט ,ץעדוה ףעזוי ,שטיװעקַאזָאק ןַאי ,רעכַאנ לרַאק ,לעקנערפ םיכַאָאי
 עשיטסילַאיצָאס יד זיא ךיירטסע ץנַאג ןיא ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד ..ַאא רעג
 םעד טכַאמרַאפ ײצילָאּפ יד טָאה ןיוו ןיא .ןרָאװעג טכדורעג קרַאטש גנוגעוװַאב

 ןענייז רעריפ עשיטסילַאיצָאס ןוא ןייארַאפ-סגנודליבמרָאפ ןשיטסילַאיצָאס

 1878 רָאי ןיא .?טַארַאפ-ךיוה; רַאפ הסיפת ןרָאי ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ
 -סיוא רעקיטסעלא ַא יװ דנַאל ןופ ןרָאװעג טקישלגסױרַא יקסוװָאנַאמיל זיא
 עטגָאלקעגנָא 24 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ 1880 רָאי ןיא זיא יקסנירַאװ ,"רעדנעל
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 עכעלטע טימ .עקָארק ןיא סעצָארּפ ןשיטילָאּפ ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טּפשמעג

 טקידנערַאפ טָאה ןוא דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא רעטעּפש רָאי
 -סעפ רעגרובלסילש רעד ןופ עמרוט רעטמירַאב קירעיורט רעד ןיא ןבעל ןייז

 .גיוט

 ןיא ןפמַאק-ןיול עטשרע יד ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ןרָאי רעק70 יד ןיא
 ,רעקעב ןוא רעדיינש ,רעקורד ןופ ןקיירטש רָאפ ןעמוק'ס ואוו ,גרעבמעל

 טשינ ןעלצרָאװ ןייק תועמשמ טָאה ןרָאי רעק-70 יד ןופ גנוגעװַאב יד

 -עג זיא ,1892 רָאי ןיא ,רלטעּפש רָאי קילטנעצ ייווצ ַא טימ טשרע .טזָאלעג

 .עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןרָאװעג טעדנירג

 טריטסיזקע טָאה עיצַאזי:ַאנרָא רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ םרָאפ עזיול ַא
 רעד ןרָאװעג טרעייפעג ;רעבמעל ןיא זיא 1890 רָאי ןיא ןיוש .רעירפ ךיוא
 ענייא ןעוועג זיא סָאד ,יַאמ ןט1 ןופ בוט-םוי רעטעמרַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענַייז סָאװ ,ןעגנורעייפ-יַאמ עט1 לָאצ רעניילק רענעי ןופ

 ןיא) לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ סולשַאב ןכָאנ לָאמ ןטשרע םוצ

 -םוי-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טרימַאלקָארּפ טָאה סָאװ ,(1889 רָאי

 עיצילַאג ןיא טעדנירגעג רעוט עּפורג ַא טָאה 1890 רעבמעווָאנ ןט22 םעד ,בוט

 רעטשרע ריא סױרַא זיא 1891 רַאורבעפ ןט8 םעד ןוא ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא
 ןוא 1888 ףוס דלעפניאה ןיא סערגנָאק ןופ טכירַאב םעד ןיא .,ףורפיוא

 -ַאמעד-לַאיצַאס עשיכיירטסע יד ןרָאװעג טעדנירנעג זיא'ס ןעוו ,1889 בייהנָא

 ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג זיא עיצילַאג זַא ,טגָאזעג טרעוו ,ייטרַאּפ עשיטַארק
 גרעבמעל ןיא זיא 1892 רַאוובעפ ביײהנָא ןוא רַאונַאי ףוס .טַאגעלעד ןייא

 יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןוא רָאפנעמַאזוצ רעקיגָאט-יירד א ןעמוקעגרָאפ
 ןעועג ךעלטננייא זיא סָאד .עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד'-לַאיצַאס

 -יכיירטסע ,רעטיובעג-שיטסילַארטנעצ טלָאמעד רעד ןופ גנולײטּפָא-דנַאל ַא

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעש
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 סעיבַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיעטשרעיד 23

 -ינַאגרָא-רעטעברַא ענײמעגלַא יד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמענרַאפ ןדיי

 ןרָאי רעק90 יד ןופ בייהנָא םייב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,סעיצַאז

 -ַאב רעד ןופ רעוט עקידנריפנָא יד ןשיווצ ייס ,עסַאמ-רעדילגטימ רעד ןיא ייס

 ,גנוגעוו

 ןפַאש וצ ץנעדנעט יד ןזיוװַאב רעטעברַא עשידיי ייב ךיז טָאה ירפ רעייז

 רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה בייהנָא עמַאס ןופ ןוא .סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא

 ,גננבערטש רעקיזָאד רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז גנונעוואב רענײמעגלַא

 -רַא רענײמעגלַא רעד גרעבמעל ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1891 ןיא

 עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא טרָאד זיא דלַאב .אליש ןײארַאפ-רעטעב

 העידי ַא טױל .רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רערעדנוזַאב ַא ןגעוו

 -עג ַא ףיוא ןרָאװעג טלדנַאהַאב עגַארפ יד זיא ,ַאצַארפ טפירשטייצ רעד ןופ

 -ּפִא ןיא גַאלשרָאפ רעד .רעטעברַא 200 םורַא ןופ גנולמַאזרַאפ רענעסָאלש

 -רעה טריפעג טָאה גנולמַאזרַאפ רענעי ףיוא ץיזרָאפ םעד .ןרָאװעג ןפרָאװעג

 -יליוּפ רעד ןופ רעריפ עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא רעטעּפש --- דנַאמַאיד ןַאמ

 רענייא ןוא (.ד.09.9) עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעש

 -ַארקַאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רערעטעּפש רעד ןופ רענגעק עטספרַאש יד ןופ

 ַא ןיא .טקידנערַאפ ןעוועג טשינ ןינע רעד זיא םעד טימ .ײטרַאּפ רעשיט

 -ידיי ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ַאצַארּפ יז טעטכירַאב ,םורַא ךָאװ

 ןבלעז םעד ןעמונעגנָא טָאה'מ ןוא עגַארפ רעבלעז רעד ןגעוו סנירעטעברַא עש

 יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךָאד גרעבמעל ןיא זיא ,1892 ינוי שדוח ןיא ,סולשַאב

 -סגנוציטשרעטנוא ןוא -ךַאפ רעד .,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עטשרע

 .הקזח די -- ןייאראפ

 -ַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןרָאי טטנָאנ יד ןיא

 ןענייז ,םולב הנוי לאומש ןופ המישר רעד טול .טעטש לָאצ ַא ןיא סעיצ

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ןעוועג ןיוש ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא

 -ָארד ,ירטס ,ווָאװַאלסינַאטס ,עשייר ,ווָאנאשכ ,לשימעשּפ ,ײמָאלָאק ,עקָארק

 ןרעטנוא טרירוגיפ ייז ןבָאה בור-יּפ-לע) שטאשטוב ןוא ווַאלסירָאב ,שטיבָאה

 ,(* טייקכעלרעדירב ןעמָאנ

 ןיא ,ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ללכב רעדָא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעמַאר יד

 טלָאמעד ךָאנ זיא ךיירטסע ןיא .סעיינ ַא ןעוועג ךָאנ טלָאמעד ןענייז ,ךיירטסע

 -ַארטנעצ גנערטש ףיוא טריזינַאגרָא ןעוועג ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד

 -ָאיצַאנ יד ןליפ טזָאלעג קרַאטש גנונעג ךיז ןבָאה'ס םגה ,תודוסי עשיטסיל

 -נָאק עלַאנָאיצַאנ ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה'ס ןוא ןטייקרעדנוזַאב עלַאנ
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 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ןפַאש וצ גנַאלרַאפ רעקרַאטש רעד ,ןטקילפ

 קורדסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא םימעט עשיטקַארּפ ףיוא טריזַאב ןעוועג זיא
 ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ ןטכַאװעגפיוא ןופ

 ,עיצילַאצ ןיא ןסַאמ-סקלָאפ

 עלַאנָאיצַאנ ןייק טקורעגסױרַא טשינ ןבָאה רעוט-רעטעברַא עשידיי יד
 ןענייז ייז .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ןופ ןעגנורעדָאפ ערעייז רַאפ ןוויטָאמ

 -ָאס רעד רַאפ טייקידנעװטינ רעשיטקַארּפ ןופ תונעט טימ זיולב ןעמוקעג

 עשידיי ערעדנוזַאב ןופ רענגעק יד .טעברַא-סגנורעלקפיוא רעשיטסילַאיצ

 תונעט ?עשיטילָאּפָאמסָאק , יד טימ טנגונגַאב טשינ ךיז ןבָאה סעיצַאזיִ;ַאגרָא
 רעדָא סעיצַאנ ףיוא ןלייט טשינ ךיז ןרָאט ןטסילַאיצָאס, זַא ,ןרָאי ענעי ןופ
 -ָאטַאלימיסַא רעטלוב ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא טלָאמעד ןיוש ןענייז יז ."סעיגילער
 -עברַא עשידיי ןעמוקעגפיוא ןענייז'ס רעדייא גנַאל ךָאנ ,עיצַאטנעמוגרַא רעשיר
 -לעטשעגקעוװַא-טוג ַא עיצילַאג ןיא טריטסיזקע ןיוש טָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעט

 ןופ לוש ַא שממ ןעוועג זיא'ס .עדנַאגַאּפָארּפ רעשירָאט;לימיסַא רַאפ רטנעצ רעט

 רעדָא ןעוועג ןענייז ייז ןופ לייט סָאװ ,טיילעגנוי עשידיי רַאפ עיצַאלימיסַא

 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רעטעּפש

 -עברַא רעד ןופ יובפיוא ןויטַארעדעפ-לַאנָאיצַאנ ןגעוו קנַאדעג רעד זַא

 -רעטעברַא לייט ןופ תוחומ יד ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא גנוגעווַאב-רעט

 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעניילק ַא ןופ גנוטערטסורַא רעד ןופ ןעמ טעז ,רעוט

 בלַאה ַא יו רעמ טשינ .ה .ד ,1892 ילוי ןיא ,טייצ עצרוק ַא טריטסיזקע טָאה

 -ַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ רָאי
 עשידיי ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרָא ןַא ןענַאטשטנַא גרעבמעל ןיא זיא ,עיציל

 -עגייא ןַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא 1892 ילוי ןיא טָאה יז .ייטרַאּפ-רעטייברַא

 -סױרַא ןענייז טפירשטייצ רעד ןופ .עמיטש-רעטיײברַא יד -- ןַאגֹרָא םענ

 -ַאב ַא טקורדענּפָא ןעוועג זיא 2 רעמונ ןיא .ןרעמונ עכעלטע רָאנ ןעגנַאגעג

 טרעוו'ס .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ַא קיטיונ זיא'ס סָאװרַאפ גנודנירג

 ;טגָאזעג טרָאד

 סעיצַאנ עלַא עיצילַאג ןיא זנוא ייב ןעק ןעמ זַא ,גנוניימ עשלַאפ ַא זיא'ס,

 רעטנוא ןקיניײארַאפ עשידיי ןוא עשינעטור ,עשיליױוּפ יד .ה .ד ,ןכַארּפש ןוא
 ַא זיולב ןקילײטַאב ךיז טעװ גנוקינייארַאפ ַאזַא ייב .ןָאפ רעשיליוּפ רעד
 טעװ טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןסַאמ-טּפיוה יד .רעטעברַא יד ןופ לייט רעניילק

 ןסַאמ עסיורג יד ןעמ לי .ןעיצוצ ןענעק טשינ גנוקינייארַאפ ַאזַא וצ ןעמ
 זַא ,קיטיױנ זיא ,ןרעלקפיוא רעטײברַא עשיליוּפ ןוא עשינעטור ,עשידיי ןופ
 .ןרעלקפיוא ןוא ןעמעננעמַאזװצ רעדנוזַאב קלָאפ ןוא ךַארּפש ןימ ןדעי לָאז'מ
 ילַאג ןיא ןעגנוטייצ ערעייז טימ ןענייארַאפ עשיליוּפ יד זַא ,קיטיונ זיא'ס
 יד ןוא ענייא רענעטור יד ,ײטרַאּפ-רעטײברַא ענעגייא ןַא ןדליב ןלָאז עיצ

 םעד רעסיוא רָאנ ,ןטלַאװרַאפ ךיז ןיילַא רעדנוזַאב עדעי ןלָאז ייז .ענייא ןדיי

 -רַאפ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןייז לָאז סָאװ ,טעטימָאק-טּפיױה ןייא ןייז לָאז

 יד ןעוו ןעמיטשַאב לָאז טעטימָאק-טּפיוה רעד .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעטערט
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 ..ןעלדנַאה ךעלטפַאשניימעג ןפרַאד ןעײטרַאּפ-רעטײברַא עקידנעטשבלעז עלַא
 .* ?גנוקינייארעפ עווטַארעדעפ ןעמָאנ םעד טָאה גנוקינייארַאפ ןימ ַאזַא

 -רַא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד :ערָאלק ץנַאג ַא זיא גנורילומרָאפ יד

 ריא וצ :תודוסי עוויטַארעדעּפ ףיוא ןרעו טיובעג ףרַאד ײטרַאּפ-רעטעב

 -ַאנָאיצַאנ עלַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ערעדנוזַאב יד ןרעהעג ןפרַאד
 ַאטָאגעשז .הכולמ רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןצניװָארּפ יד ןיא ןבעל סָאװ ,ןטעטיל

 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעוו רושָארב ןייז ןיא טָאה (יקסנישַאד יצַאנגיא)

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד זַא ,ןבירשעג עיצילַאג ןיא גנוגעוו
 ָאליַאכימ טסילַאיצָאס ןשיניַארקוא םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ײטרַאּפ

 ןוא ווָאנַאמָאגַארד ליאַאכימ טימ ןעמַאזצ טָאה רעטצעל רעד) .(* קילוװַאּפ

 ַא סָאװ ,ףורפיוא םוצ טרָאװכָאנ סָאד ןבירשעגרעטנוא יקצָאכַאיל ןיטנַא

 וענעשז ןיא טכעלטנפערַאפ 1880 רָאי ןיא טָאה "ןדיי-ןטסילַאיצָאס עּפורג;
 עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא ןדיי יד ןשיווצ ןריפ וצ טייקיטיינ רעד ןגעוו

 -סילַאיצָאס רעשיניַארקוא רעד ןופ רענָאיּפ ַא ןעוועג זיא קילװַאּפ .שידיי ןיא
 עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ ,ד .ס עלעיציפָא יד ,(עיצילַאג ןיא גנוגעוװַאב רעשיט

 -ידיי יד טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,ייטרַאּפ-רעטיײיברַא עשידיי יד טפמעקַאב טָאה
 יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענייארַאפ-גנודליב-רעטעברַא עש
 ןיא ײטרַאּפ .דיס רעד וצ עיציזָאּפָא ןַא -- עקיגנעהּפָאמוא ענעפורעג-ױזַא

 ,18923-1890 ןרָאי יד ןיא עיצילַאג

 -ַאב-רעטעברַא עשידיי עמָאנָאטױא ןַא ןפַאש וצ וואורּפ רעטשרע רעד
 -דנַאל רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ןעמַאר ענײײמעגלַא יד ןיא גנוגעוו

 טפַאה ןייק טַאהעג טשינ ךיוא טָאה'ס .טַאהעג טשינ החלצה ןייק טָאה ײטרַאּפ

 ענײמעגלַא יד וצ זיולב ןרעהעג ןזומ רעטעברַא עשידיי זַא ,סולשַאב רעד
 ןיוש ןבָאה רימ יו .ענעגייא ןייק ןפַאש טשינ ןרָאט ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 -רעטעברַא עשידיי ןענַאטשטנַא טעטש ייר ַא ןיא ןענייז ,טנָאמרעד רעירפ

 רענײמעגלַא רעד טימ ןדנוברַאפ ןרָאװעג רעבָא ןענייז ייז ,סעיצַאזינַאגרָא
 -רעטעברַא עשידיי עטשרע יד .עיצילַאג ןופ ייטרַאּפ רע:עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא

 אליש ןופ סױרַא ןענייז רעדילגטימ עשידיי .ייטרַאּפ-רעטייברַא רעשידיי
 ןענייז ווָאװַאלסינַאטס ןיא ,גרעבמעל ןיא הקזח-די ןייארַאפ םעד ןפַאשעג ןוא

 ,(' הקזח-די ַא ןפַאשעג ןוא ַאצַארּפ ןייארַאפ ןופ סױרַא רעטעברַא עשידיי 0
 -רעטנוא זיא ןוא טריטסיזקע ייטרַאּפ-רעטײברַא עשידיי יד טָאה רָאי ַא ךרעב
 ןיא הקזח-די ףיוא גנוקריוו ריא טײרּפשעגסיױא טָאה .ד.ס.פ.9 יד .ןעגנַאגעג

 ,טעטש ערעדנַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עכעלנע ןוא גרעבמעל

 ןליפ ןעמונעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעוט יד
 -ױּפ יד ןופ ,גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד

 ןייק שיטקַאפ רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצָאס עשיל

 רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ הּפ-לעב עדנַאגַאּפָארּפ יד .טַאהעג טשינ ןצונ םוש
 ןבָאה עיצילַאג ןופ ןדיי יד לייו ,שטייד ףיוא רקיעב ןרָאװעג טריפעג זיא
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 יד ןעוועג ןיא שטייד .,שילױּפ יו שטייד ןענַאטשרַאפ רעסעב ךרע ןַא ןָא
 ,ךיירטסע ןיא םזילַאיצָאס ןופ ךַארּפש יד ךיוא יו ,הלכשה רעד ןופ ךַארּפש

 עיצילַאג ןיא עסַאמ עשידיי יד טָאה ךַארּפש עשטייד יד ךיוא זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 -טיונ-סנבעל ַא ןעוועג זיא טרָאװ עשידיי עטקורדעג סָאד ,טנעקעג סָאװ ּפַאנק
 םעד ןצַאשּפָא ןופ טייו ךָאנ ןעועג ןעמ ןיא טייצ רענעי ןיא .טייקידנעוו

 ןבָאה וצ גנורעדָאפ יד ךיוא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טרעוװ ןלַאנָאיצַאנ

 טימ זיולב טעדנירגַאב רעוט-רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה גנוטייצ ענעגייא ןַא
 רעשידיי רעד ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ רעמַאזקריױו ַא ןופ ןשינעפרעדַאב יד
 תועמשמ ייז ןבָאה ,רעריפ-ייטרַאּפ יד ןשיװצ ןרָאטַאלימיסַא יד ךייש סָאװ .עסַאמ

 -ַאב ןייק ייז ןבָאה ,גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ *רַאפעג, יד טנעקרעד טשינ ךָאנ
 יד .גנורעדָאפ רעקיזָאד רעד ןגעק ןזיוװעגסױרַא טשינ דנַאטשרעדיװ ןרעדנוז

 רעלגייאנייא לָארַאק ,רד טריזירעטקַארַאכ ןזיירק יד ןיא שידיי וצ גנואיצַאב
 ;יוזַא

 רָאּפ יד .ךַארּפש עשידיי יד ןעגנואווצעגפיורַא טָאה ןײלַא ןבעל סָאד;

 עשידיי יד ןשיווצ טעברַאעג טייצ רענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עשידיי

 -סָאק רעדָא ןעוועג ןענייז ,!רעטיײברַא  ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןוא רעטעברַא
 ,עיצַאטיגַא 'עשידייי יד ,ןרָאטַאלימיסַא עטגייצרעביא וליפַא רעדָא ןטילָאּפָאמ

 טכַארטַאב ןזיירק ענעי ןיא ןוא ןרָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה ךַארּפש עשידיי יד

 -רעד ןוא ,ןייגרעביא טעוװ סָאװ ,הער ַא רַאפ ,הרצ רעכעלדיימרַאפמוא ןַא רַאפ
 ןסיײרסיױרַא ,עסַאמ רעשידיי רעד וצ ןעמוקוצוצ לטימ ןשינכעט ַא רַאפ --- לייוו

 ,(* ?םזילַאיצָאס ןוא רוטלוק רעשיליופ רעד וצ ןריפוצ ןוא ָאטעג ןופ יז

 טייצ ַא טימ ךָאנ ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא זיא שידיי ןגעוו ןיד-קסּפ ַא

 םורַא עּפורג רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןופ -- טייז רערעדנַא ןַא ןופ רעירפ
 -ורג ךיז ןבָאה לַאנרושז םעד םורַא .גרעבמעל ןיא ַאנזישטיִא טפירשטייצ רעד

 ערעייז ןופ רענייא .ןלַאוטקעלעטניא עשידיי עגנוי ךעלסילשסיוא טעמכ טריפ
 טייצ ַא זיא סָאװ ,ןַאמדלעפ םלעהליוו ןעוועג זיא רעגָאזטרָאװ עטסקיטכיוו

 רענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד וצ טנָאנ ןענַאטשעג
 יווַצ ,ןטסיצילבוּפ ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל עשילױּפ עטסטמירַאב יד ןופ
 טליּפשעג רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןיא טיילעגנוי ערעדנַא

 יצַאנגיא ןטנעדוטס יד ןעוועג ןענייז ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא לָאר ַא
 זיא םיחא תדוגא ןעמָאנ ןטימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ,לעקנערפ םיכַאָאי ןוא רעסיז

 עיצַאלימיסַא טקידערּפעג טָאה יז .עקָארק ןוא גרעבמעל ןיא קיטעט ןעוועג

 -זישטיִא .עגַארפ-ןדיי רעד ףיוא רעפטנע ןקיצנייא םעד יו ,קלָאפ ןשילױּפ ןטימ
 יד ןופ ףוס םייב .עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןרָאװעג זיא ַאנ

 ןגעק עוויסנעפָא ןַא ןרָאװעג טריפעג טפירשטייצ רעד ןיא זיא ןרָאי רעקס0
 רעד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד .ךַארּפש רעשידיי רעד
 -עג ַא יװ טרעדלישעג טרעוו רע .רעסיז יצַאנגיא ןעוועג זיא ,ךַארּפש רעשידיי
 טױל .שידיי טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעקיאעפ ןוא רעטעדליב
 עשידיי שיליוּפ ףיוא טצעזרעביא רעסיז טָאה ,רעביא טיג סָארב בקעי ,רד יו
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 רעסיז ,1888 רָאי ןיא וועשטידרעב ןיא ןעוועג טקורדעג ןענייז סָאװ ,רעדיל

 -סיורַא טָאה ןוא ךַארּפש-סקלָאפ ַא סלַא שידיי ןופ טרעוו ןפיוא ןזיוועגנָא טָאה

 ןופ רוקמ רעתמא ןַא זיא עיזעָאּפ-סקלָאפ עשידיי; זַא ,גנוניימ יד טגָאזעג

 ,םרָאפ ןייק טשינ זיא ןָאגרַאשז, :טגָאזעג טָאה רע .,"גנורעטסיײגַאב רעלעדייא

 םעד טרעטכיײלרַאפ סָאװ לטימ ַא ,לטימ:-עיצַאזילױװיצ רעדנצנעלג ַא רָאנ

 ןוא גָאװ רעמ .'ריא ףיוא העּפשה יד ןוא עסַאמ רעשידיי רעד וצ טירטוצ

 -ענ טָאה רע ןוא טרָאװ סנַאמדלעפ םלעהליוו טגָאמרַאפ טָאה טעטירָאטױא

 ןיא ץַאלּפ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא .ןָאגרַאשז םעד רַאפ זַא ,טרעקרַאפ ,ןטלַאה

 זיא ןָאגרַאשז ,יײרַאברַאב ַא זיא ןָאגרַאשז רעד .עיצַאזיליוויצ ןופ ערעפס רעד

 גנוקיליטרַאפ ןוא ףמַאק -- זיא ריפסיוא רעזנוא .גניר רעשיטסיאַאדוי-ןַאּפ ַא

 .?עיצילַאג ןיא ןָאגרַאשז ןופ

 -ַאֹּפ ַא ןיא .ןעגנַאגעגרעטנוא ַאנזישטיִא טפירשטייצ יד זיא 1892 ןיא
 ּפָא ןטערט ייז זַא ,רעבעגסױרַא יד ןרעלקרעד לקיטרַא-סגנונעגעזעג ןשיטעט

 זַא ,ייז ןביירש ,רעטייוו ןעניימ ןוא טניימעג ןבָאה ייז .?עטרעטַאמעגסיוא;,
 -תמא רעד ןופ גנוקריווטימ רעד ייב רָאנ רעגריב ןרעוו ןענָאק ןדיי יד;
 טפַאשלעזעג עשיליוּפ יד זַא ,טכַאדעג זנוא ךיז טָאה'ס ,טפַאשלעזעג רעשיליוּפ

 ןקידתופתוש ןוא טעברַא רעקידתופתוש רַאפ טנַאה ַא ןעגנַאלרעד זנוא טעוװ

 רַאפ ןוטעגפיוא דנַאל סָאד טָאה סָאװ .טרַאנעגּפָא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .ןצונ
 ןיא עסַאמ רעשידיי רעד ןופ גנוביוהרעד רעשימָאנָאקע ןוא רעשילַארָאמ רעד

 ,* *? טפַאשטריװ רעמָאנָאטױא רעד ןופ רָאי 25 יד ןופ ךשמ

 -ָאמעד-לַאיצָאס יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא (1892) רָאי ןבלעז םעד ןיא

 גרעבמעל ןיא סערגנָאק-סגנודנירג םעד ףיוא .עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ עשיטַארק

 -ָאס ַא ןבעגסױרַא לָאז'מ זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא רעסיז יצַאנגיא טָאה

 ןעמ טָאה גַאלשרָאפ םעד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ עשיטסילַאיצ

 זיא רעטעּפש רָאי ןבלַאהטרעדנָא רעביא טימ ןוא ּפיצנירּפ ןיא ןעמונעגנָא

 וצ ןביױהעגנָא טָאה 1892 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ,ןרָאװעג טריפעגכרוד רע

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ןַאגֹרָא רעשידיי רעד ןעניישרעד

 רעד .שדוח ןיא לָאמ ייווצ -- רעטײברַא רעד ןעמָאנ ןרעטנוא עיצילַאג ןיא

 ,ןַאמלָאװ ףסֹוי -- רעבעגסיױרַא רעד ,רעכַאנ לרַאק ןעוועג זיא רָאטקַאדער

 יד ץוחַא .עמיטש רעטיײברַא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעװעג רעירפ זיא רעכלעוו

 טרעהעג ךיוא עיגעלָאק-עיצקַאדער רעד וצ טָאה עטנָאמרעד-רעירפ ייווצ

 ,רעדנַאמַאלַאס דוד

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ סערגנָאק ןטירד ןפיוא

 -עג טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא (1894 טסוגיוא) עיצילַאג

 רעד גנוטייצ רעשידיישינָאגרַאשז רעד ןופ גנודנירג יד שינטנעק וצ ןעמונ

 ןוא לעקנערפ םיכַאָאי ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רָאטקַאדער רעד .רעטיײברַא

 רעשיכיירטסע רעד ןופ סערגנָאק רעד .ןַאמלָאװ ףסוי -- רעטערטרַאפ ןייז

 טנעקרענָא טָאה ,1894 רָאי ןיא ,ןיו ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
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 -ַאב ןוא ןַאגרָא ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא רַאפ רעטײברַא רעד לַאנרושז םער

 ,שדוח ַא ןדלוג 15 ןופ עידיסבוס ַא םיא רַאפ טמיטש
 ןיא ,ןָאט ןשירעפמעק ןקידעבעל ַא ןיא ןבירשעג ןעוועג זיא גנוטייצ יד

 ןענייז ןציטָאנ לייט .עיצילַאג ןיא ןרָאי ענעי ןופ חסונ ןשטייד-שידיי םעד

 ,רעבָא טליפ'מ .תויתוא עשידיי טימ שטייד ןטקערָאק טעמכ ַא ןיא ןבירשעג
 -נערב ייז .שידיי ןכעלמיטסקלָאפ ַא וצ ןעמוקוצוצ ךיז ןעימַאב רעביירש יד זַא

 ,תמא .ךעלטרעוו ערעלוּפָאּפ ןוא רעטרעוו עשיאערבעה ענעמונעגנָא ןײרַא ןעג

 ,טנעקעג טשינ שידיי ןייק ןבָאה ןרָאטקַאדער ןוא רעביירש יד ןופ בור רעד

 רעד ןופ ןרָאטקַאדער עלַא טעמכ, .רעפלעהסיורַא טַאהעג רעבָא ןבָאה ייז
 טשינ ןבָאה -- רעלגייאנייא לָארַאק .רד ןבירשעג טָאה -- גנוטייצ רעקיזָאד

 רעטעברַא-רעקורד יד ןוא שטייד ןביירש ןגעלפ ייז ,שידיי ןייק טנעקעג
 גרעבמעל ןיא ןיטַאהָאר םייח ןופ יירעקורד רעטנַאקַאב טלָאמעד רעד ןופ
 רעד ןופ רעמיטנגייא רעד .שידיי ןיא ןצעז ןעלקיטרַא עשטייד יד ןגנעלפ
 יד ייס ,עשיאערבעה יד ייס ןביילקוצ ןיײלַא בור יּפ לע טגעלפ יירעקורד

 ןוא רעלוּפָאּפ ידכ ,רעטרעוװ-שטייטסיוא ('עשינָאגרַאשז') עשידיי קיטפַאז

 יד רעסיוא .רענעייל ןטושּפ ןרַאפ ןעלקיטרַא יד ןכַאמ וצ ךעלדנעטשרַאפ
 ןוא ץיוװָארָאה ןַאמרעה ךיוא טעברַאעגטימ גנוטייצ רעד ןיא ןבָאה ןרָאטקַאדער

 ,(+* "רעדיינש ןַאטַאנ
 ענעבירשעג-טנעגילעטניא ייס טקורדעג ןעוועג ןענייז גנוטייצ רעד ןיא

 ןוויטימירּפ ַא ןופ םירמאמ ייס ,גנורעלקפיוא רעשיטסילַאיצָאס ןופ ןעלקיטרַא
 עגַאל עקירעיורט יד טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןיא .רעטקַארַאכ
 ןעמ טָאה גָאט ַא העש 16 זיב 14 .טייצ רענעי ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 17 זיב 15 :עקָארק ןיא עירטסודניא-ןיילק רעד ןופ ןקירבַאפ ןיא טעברַאעג
 -עברַא-רעקעב עשידיי יד .ירטס ןיא ץישפיל ןופ קירבַאפ רעד ןיא גָאט ַא העש
 .תעל-תעמ ןיא העש 20 ןטעברַא ייז זַא ,טרעהעג ןעמ טָאה ,גרעבמעל ןיא רעט

 יד ייב טעברַא-ריזינַאגרָא עקידוועריר ַא ךיז טריפ סע זַא ,טלייצרעד טָאה'מ

 "רַאפ ןיא ,ענרָאט ןיא רעטעברַא-רעקעב יד ייב ,עקָארק ןיא רעכַאמ-ןשַאמַאק

 טעברַא עטיירב ַא ..ַא .א ײמָאלָאק ,שטיבָאהָארד ,לשימעשּפ ןיא ןכַאפ ענעדיש

 -רעד טרעו'ס .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןשיווצ ןרָאװעג טריפעג ךיוא זיא
 -עג ַא זױהטָאר רעגרעבמעל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1894 ינוי ןיא זַא ,טלייצ

 ןוא םיתרשמ יד ןופ ןייארַאפ-סגנוציטשרעטנוא םעד ןופ גנולמַאזרַאפ-לַארענ

 ןגעוו תועידי ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ רעטלַאהכוב
 עשידיי יד ןופ קיירטש ַא רָאפ טמוק 1894 רָאי ןיא ,ןקיירטש ענעסיברַאפ

 ַא ןעוועג ךיוא זיא רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .גרעבמעל ןיא רעטעברַא-רעקעב
 ןיא .עקָארק ןיא רעטעברַא-רעקעב עכעלטסירק ןוא עשידיי יד ןופ קיירטש

 תעשב ,וָאװַאלסינַאטס ןיא קיײרטש-רעברַאג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1895 רָאי
 -עברַא עשידיי 17 .יײצילָאּפ טימ סױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןכלעוו

 3 זיב 1 ןופ ןפָארטש-הסיפת טימ טכירעע ןופ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז רעט
 ןלייט ערעדנַא ןופ ךיוא .קירבַאפ ַא ןיא חוכ טימ ךיז ןסײרנײרַא רַאפ םישדח
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 -סיפנָאק ןעמ :תופידר עשיאייצילָאּפ ןגעו תועידי ןעוועג ןענייז דנַאל ןופ
 ןעגניז רַאפ טריטסערַא ןעמ ,ןטײרּפשרַאפ וצ יז טרעטש'מ ,גנוטייצ יד טריק
 .וו,זַא;א רַאדנַאטש ינָאוװרעשט ןמיה-רעטעברַא םעד

 טרָא ןייז ףיוא ןעוו ,טייצ רָאי יירד טריטסיזקע טָאה רעטײברַא רעד

 -קַאדער רעד רעטנוא טַאלבסקלַאפ עשידוי סָאד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה
 טנעקרענָא זיא טַאלבסקלָאפ עשידוי סָאד ךיוא .םואברעטעצ סקַאמ .רד ןופ עיצ
 טָאה גנוטייצ עיינ יד ,ײטרַאּפ ,ד .ס רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא ןַא יו ןרָאװעג

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא 1896 רעבָאטקָא 16 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא

 רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאדער עלעמרָאפ ןוא עשיטקַאפ עריא .1899 ןיא
 ןַאמרעה .רד ,םואברעטעצ סקַאמ ,רד :ןעוועג ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןענייז
 ,דנילב קחצי ןוא רעדנַאמַאלַאס דוד ,דנַאמַאיד

 םענעי ןיא עיצילַאג ןיא ןדיי ייב ףמַאק-רעטעברַא רעטסערג רעד
 רעטמירַאב רעד ןעוװעג זיא סָאד ,1892 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא דָאירעּפ

 -ורעגפיוא טָאה קיירטש רעד .ײמָאלָאק ןיא רעבעוו-םיתילט יד ןופ קיירטש
 רעביא טייוו םשור ַא טכַאמעג ןוא עיצילַאג ןיא טייקכעלטנפע עשידיי יד טרעד
 ,דנַאל ןופ ןצענערג יד

 טשרעהעג ןרָאי עגנַאל ןבָאה ײמָאלָאק ןופ עירטסודניא-םיתילט רעד ןיא
 -עברַא יד .םיטַאבעלַאב ןוא רעטעברַא יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עלַאכרַאירטַאּפ
 -רעטנוא ןוא קידלודעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשידיסח ,עמורפ ןעוועג ןענייז רעט
 -נידַאב עכעלשטנעממוא ייב טעברַא רערעווש ןופ ךָאי םעד ןגָארטעג קינעט
 ןגעלפ ןוא ןדיי עשידיסח ,עמורפ ןעוועג ךיוא ןענייז ןטנַאקירבַאפ יד .ןעגנוג
 טסייג רעד טָאה םיצולּפ .רעטעברַא ערעייז יו ,םייבר עקיבלעז יד וצ ןרָאפ
 ןענייז ייז ןוא רעטעברַא יד ןופ ןעייר יד ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טלָאװער ןופ
 סױרַא רעבעוו:םיתילט 400 ךרעב ןענייז 1892 רעמוז .ףמַאק ןיא סױרַא
 ,קיירטש ןיא

 זיא ,(עקָארק) דושּפַאנ גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס רעשילױּפ רעד ןיא
 ; גנורעדליש ַאזַא ןעוועג ,ײמָאלָאק ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא טסוגיױא ןט8 םעד

 ךיילגרַאפ ןיא לכעליּפש ַא זיא רעבעװ עשיזעלש יד ןופ טנלע רעד;
 ןענידרַאפ טעברַא רעכעלגעט רעקידהעש-15 ַא ייב ;טנלע ןגיה םעד טימ
 ןבָאה ילוי ןט14 םעד .ךָאװ ַא ןדלוג 3 זיב 1 ןופ (רעבעוו רעײמָאלָאק יד) יז
 א ןיא טָאה םואברעטעצ רבח רעד .בר םייב רעטעברַא 200 טלמַאזרַאפ ךיז
 ..עטלמַאזרַאפ יד ןופ עגַאל עקידעגָאלק יד טרעדלישעג עדער רעקידהעש
 -וצ ןוא טמיטשעגוצ םיא ןבָאה טייל עטלַא עטרַאדעגסױא ןוא עקידרעטיצ;
 ןעוו ,ןקיירטש טשינ ןליוו סָאװ ,ענעי ןגָאלש ןייג ןלעװ ייז ךיוא זַא ,ןפורעג
 ידכ, .."הסיפת רעגנַאל-םישדח טימ ןלָאצַאב ןפרַאד וליפַא רַאפרעד ןלָאז יז
 ןייג טשינ ןלעװ ןקירבַאפ ערענעלק ןופ רעטעברַא יד זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ ךיז
 ,ןרעװ ןבעגעגכָאנ טשינ ןלעוװ ןעגנורעדָאפ סנעמעלַא ןמז-לכ ,טעברַא רעד וצ
 .הרות רעקילײה רעד ףיוא העובש ַא טרעדָאפעג ייז ןופ גנולמַאזרַאפ יד טָאה
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 ןסולשַאב יד ןריפוצכרוד ידכ ,טעטימָאק ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ךָאנרעד

 ,?גנולמַאזרַאפ רעד ןופ

 טָאה'מ ןוא רעטעברַא ןשיװצ גנולמַאז-טלעג ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ןיוו ןיא

 -םיתילט עקידנקיירטש יד רַאפ ןדלוג טרעדנוה עכעלטע טלמַאזעגפיונוצ

 לטבמ ןבָאה ךיירטסע ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא רעטעברַא-רעבעוו יד .רעבעוו

 ןטעברַאוצסיױא ןטנַאקירבַאפ-םיתילט רעיײמָאלָאק יד ןופ וואורּפ םעד טכַאמעג

 ,תורוחס ערעייז ןטרָאד

 .ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ןוא טנשקעעגנייא ןעוועג ןענייז ןטנַאקירבַאפ יד
 טגנערב 1892 רעבמעצעד ןט1 םעד .רעגנוה רעד טגיזעג טָאה ףוס-לכ-ףוס

 -רַאפ זיא קיירטש רעד זַא ,ײמָאלָאק ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא דושּפַאנ רעד ןיוש
 ןופ בור רעד סָאװ ,םידיסח 10 ןכָארבעג ןבָאה קיירטש םעד .ןרָאװעג טליּפש

 םעד ןגָארטרעבירַא טנעקעג טשינ ןיוש ןבָאה ייז .רעדניק 6 ןוא 5 וצ ןבָאה ייז
 -ָאק רעד ןיא ."הרות רעקילייה רעד ףיוא העובש יד ןכָארבעג; ןוא רעגנוה

 ףמַאק רעד ,ןטעב סָאד ןעוועג זיא טסיזמוא; :טגָאזעג טרעוו ץנעדנָאּפסער

 קירבַאפ יד טיהעג טָאה ײצילָאּפ ,רעטעברַא יד דצמ סעקנושַארטס יד ןוא
 בר ןופ גנורעדָאפפיוא יד .(טקיטכענעג טרָאד טָאה יז) טכַאנייב ןוא גָאטיײב
 ףמַאק ןופ םישדח יירד ,קורדנייא ןייק טכַאמעג טשינ סעקַאמורפ יד ףיוא טָאה

 -ירבַאפ רעטסערג רעד) רעלעה .,רעטעברַא יד טּפעשעגסיױא ןבָאה רעגנוה ןוא
 ןצעזעג יד סיפ יד טימ טערט רע זַא ,ןזיוװַאב קסע ןצנַאג םעד ןיא טָאה (טנַאק

 -ַאק ןייז ןופ ןסערעטניא יד ןיא םיא טייג סע ןעוו ,עיגילער רעשידיי ןופ
 ,(++ ?לָאטיּפ

 רעד וצ ןעגנַאגעגקירוצ רעטעברַא יד ןענייז קיירטש ןטליּפשרַאפ ןכָאנ
 עצלָאטש ַא תודע טגָאז םעד ףיוא .טומ םענעכָארבעג טשינ ַא טימ טעברַא

 -ַָאר רעגרעבמעל ןיא טכעלטנפערַאפ ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ,גנורעלקרעד
 ןלָאז ייז זַא ,םיטַאבעלַאב יד ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא יו ,קינטָאב

 רעד ןופ גנוצעזרעביא יד .,ןטסילַאיצָאס-טינ רַאפ ןרעלקרעד ךעלטנפע ךיז

 רעטײברַא רעד ןופ רעמונ ןטשרע ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו גנורעלקרעד

 :גנורעלקרעד רעד ןופ טסקעט רעד זיא סָאד ,(1893 רעבמעטּפעס 1)
 יד ןופ טריטַאולּפסקע ןרעוו סָאװ ,יײמָאלָאק ןופ רעבעוו-םיתילט רימ;

 רעזנוא טיול זַא ,ןרעלקרעד ,ןפוא ןכעלשטנעממוא ןַא ףיוא ןטסילַאטיּפַאק
 עכעלשטנעמ יד ןריטַאולּפסקע סָאד ןרעהפיוא טשינ רעירפ טעוװ גנוגייצרעביא
 ,טלעוו רעד ןופ ןדניוושרַאפ טשינ רעירפ טעװ טנלע רעד ןוא טפַארק-סטעברַא

 ןלַאטיּפַאק עלַא ןוא ןקירבַאפ עלַא זיב .ה .ד ,םזילַאיצָאס רעד ןגיז טעוו סע זיב
 ןוא ןשטנעמ ענלצנייא ןופ טשינ ןוא ללכ םנופ םוטנגייא סָאד ןרעוו ןלעוו

 -ַאמ יד ןקידירפַאב וצ ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץלַא ןטעברַאסיױא לָאז ללכ רעד

 ןלעוו רימ זַא ,ןרעלקרעד רימ ,ללכה .ןשינעפרעדַאב עקיטסייג ןוא עלעירעט

 יד טָא ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד וצ יירטעג ןביילב

 -ַאולּפסקע רעכעלשטנעממוא ןַא לייוו ,םעד בילוצ ּפָא רימ ןביג גנורעלקרעד
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 -עלקרעד עכעלצעזנגעק ַא ןבענּפָא ןלָאז רימ זַא ,ןעגניווצ זנוא ליוװ רָאטַאט
 ,(+ "גנור

 ןעמענ עלופ יד טימ ןבירשעגרעטנוא זיא סָאװ ,גנורעלקרעד עקיזָאד יד
 -וקָאד ַא זיא ,תואּפ ןוא דרָאב טימ ןדיי עמורפ ,רעטעברַא-םיתילט קיצרעפ ןופ
 -עברַא עקיזָאד יד ,תובישח רעכעלשטנעמ ןוא טומ ןשירַאטעלָארּפ ןופ טנעמ
 ךָאנ ןבעגוצרעטנוא ךיז ןרָאװעג ןעגנואווצעג רעגנוה ךרוד ןענייז סָאװ ,רעט
 רעקיזָאד רעד רעטנוא המיתח רעייז טימ ןבָאה ,ףמַאק ןקידמישדח-יירד ַא
 .ןרעוו טריפעג רעטייוו טעוו ףמַאק רעד זַא ,ןָאטעג ןסיוואוצ טפירש
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 עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיכיירטסע יד 4
 תודוסי עוויטַארעדעפ ףױא ײטרַאּפ

 -נעצ יד טָאה ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןיא
 יד ןעװו .,ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל עיצַאזינַאגרָא ןופ םרָאפ עשיטסילַארט

 ןשיבײרטסע:רעדינ ןיא סעױגנָאק ןפיוא ,טריאוטיטסנָאק ךיז טָאה ײטרַאּפ

 -ָאּפָאמסָאק ןבָאה ,(1889 רַאונַאי 1 -- 1888 רעבמעצעד 20) דלעפניאה לטעטש

 -ןסַאלק יד זיולב ןעזעג טָאה'מ .גנוגעווַאב יד טשרעהַאב ןעגנומיטש עשיטיל

 טיײקמַאזקרעמפיוא ןייק טקנעשעג טשינ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןסערעטניא
 ןעמונעגרעטנוא רעבירעד ךיז ןעמ טָאה .ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ ענייז

 רעקלעפ עשיכיירטסע עלַא ןופ רעטעברַא יד ןקיניײארַאפ וצ דלעפניאה ןיא

 עלַאנָאיצַאנ יד .ןליצ עשיטסילַאיצָאס רַאפ ףמַאק םוצ ײטרַאּפ ןייא ןיא

 םעד טימ .עימָאנָאטױא ןייק ןבעגעג טשינ ןעמ טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ ןלייט
 רעקידנעטשבלעז רַאפ ןטייקכעלגעמ ערעיײז טצענערגַאב קרַאטש ןעמ טָאה

 רעד ןיא סעיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןופ ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןשיוװצ טייקיטעט
 ,הבולמ

 רעד ןיא טּפעװעגסױא ךיג ךיז ןבָאה ןעגנומיטש עשיטילָאּפָאמסָאק יד
 רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא ,ךיירטסע ןיא ףמַאק-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ רעפסָאמטַא

 רַאפ רעקלעפ עטכַאװעגפיוא ןופ ףמַאק רעד טזיורבעג טָאה הכולמ רעסיורג
 ןטימ ןעגנַאגעג ןענייז םירעוּפ ןוא רעטעברַא .טכער עלַאנָאיצַאנ ערעייז

 -קַאפ עלַאיצָאס עטסקיטכיװ יד ןעוועג ךָאד ןענייז ייז ,טייצ רעד ןופ םָארטש

 סָאװ .גנוכַאװפיוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד ןיא ןרָאט

 ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןרָאװעג זיא'ס רעקרַאטש ןוא רעסערג

 -ינַאגרָא ריא ןופ ןעמַאר עשיטסילַארטנעצ יד ןרָאװעג ןענייז רעגנע ץלַא

 טשינ לָאז ײטרַאּפ יד ידכ זַא ,ןעזעגנייא טָאה גנוריפנָא-ײטרַאּפ יד .עיצַאז

 ןרעװ ןכָארבעצ רעדָא םרָאפ-עיצַאזינַאגרָא רענעגייא ריא ןופ ןרעו טקיטשרעד

 עויטַארעדעפ ףיוא ןרעו טיוכעגרעביא יז ןומ ,ןטקילפנָאק עלַאנָאיצַאנ ןופ
 ,תודוסי

 -ַאװצ:-ײטרַאּפ ןט6 ןפיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עיצַאזינַאגרָאער יד

 ,ןיוו ןיא 1897 ינוי12 -- 6 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רָאפנעמ

 רע .גנורעדנע רעד ןופ טייקידנעווטיונ יד טעדנירגַאב טָאה רעלדַא רָאטקיוװ
 -ַאב לַאנָאיצַאנרעטניא; ןייז טָאה ןרָאי עקידרעירפ ןיא :טגָאזעג ייברעד טָאה

 ךעלגעמ טלָאוװ'ס יו רעגייטש ַא .עיצַאנ ַא ןָא ןייז סָאװ עבלעז סָאד טייד

 ןופ ,עטכישעג רענעגייא ןייז ןופ ןוטסיוא ןענעק ךיז לָאז שטנעמ ַא זַא ,ןעוועג

 ןטקַארטסבַא-ןייר ַא ןיא ןדניװשרַאפ ללכה ,טעטילַאודיװידניא רעלַאנָאיצַאנ ןייז
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 -ייא יד ןענעקרענָא זַא ,ןעמ טסייוו רעבָא טנייה ..."ףירגַאב-טייקכעלשטנעמ

 -ַאנרעטניא רעד וצ הריתס ןיא טשינ זיא טייקירעהעגנָא עלַאנָאיצַאנ ענעג

 ,(++ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעלַאנָאיצ
 -ָאס עכעלטייהנייא יד טלדנַאװרַאפ טָאה טוטַאטס רענעמונעגנָא-יינ רעד

 עמָאנָאטיױא ןופ עיצַארעדעפ ַא ןיא ךיירטסע ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 רעד רעטנוא ,סעיצַאנ ערעדנוזַאב יד ןופ ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 -ייז'ס ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-וויטוקעזקצ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ גנוריפנָא
 ןענייז בייהנָא ןיא .ןעײטרַאּפ ענעסָאלשעגנָא עלַא ןופ רעיײטשרָאפ ןיירַא ןענ

 ,עשיליוּפ ,עשיכעשט ,עשיכיירטסע-שטייד -- ןעײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ 5 ןעוועג
 ןַא -- עטסקעז ַא ןעמוקעגוצ זיא רעטעּפש ,עשיװַאלס-םורד ,עשינלילַאטיא

 ,עשיניַארקוא
 טריזינַאגרָאער ךיז טָאה עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 -רָאפ םעד טימ םכסה ןיא .,1897 רָאי ןיא ,לשימעשּפ ןיא סערגנָאק ןפיוא
 ןרָאװעג טריטוקסיד טיירב טלָאמעד זיא סָאװ ,טוטַאטס-ײטרַאּפ םענעגָאלשעג

 :ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא ײטרַאּפ יד טָאה ,עסערּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא
 .(.ד.0.9.9) עיזעלע ןוא עיצילַאג ןופ ייטרַאּפ עזעיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיליוּפ

 ךיירטסע ןופ גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד זיא סערגנָאק רעניוו םעד ןופ

 -ַאב עשירָאטסיה יד .תוחוכ עשירפ טימ ,ענעריובעג-יינ ַא יװ ןעמוקעגסױרַא

 רעכעלטנירג רעד ןיא זיולב טשינ טײטשַאב סערגנָאק םעד טָא ןופ גנוטייד

 -רָאלק רעלעיּפיצנירּפ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאער
 -ָאיצַאנרעטניא ןופ ףירנַאב םעד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא סָאװ ,טייק
 ,םזילַצנ

 -ַאגרָא יד טרעדנעעג טָאה סָאװ ,1897 רָאי ןיא רָאפנעמַאזוצ רעניוו ןכָאנ
 ןעמוקעג זיא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשיכיירטסע רעד ןופ רוטקורטס עלענָאיצַאזינ

 רעד .(1899 רעבמעטּפעס 29-24) ןירב טָאטש רעד ןיא רָאפנעמַאזוצ רעד

 טיבעג ןפיוא רעטייו טירש ןקיטכיוו ַא טכַאמָלג טָאה רָאפנעמַאזוצ רענירב
 .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 ןעוועג ךָאנ זיא גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס יד ןעוו ,ןרָאי עטשרע יד ןיא

 יד ןופ גנַאג ןפיוא העּפשה עניילק ַא טַאהעג טָאה ײטרַאּפ יד ןוא עכַאװש ַא
 -ַארטנעצ ַא טימ ןעמוקסיוא טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה ,ןשינעלשעג עשיטילָאּפ
 עלַאנָאיצַאנ יד ףיוא קוק ןשיטילָאּפָאמסָאק ןוויאַאנ ןטימ ןוא ײטרַאּפ רעטריזיל

 -עג ךיז ןוא ןסקַאװעג לענש זיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד ,ןעמעלבָארּפ
 -עג ךיז טָאה טקנוּפ-רעוװש ריא .,גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןעמונ
 טכַאמעג 1897 ןיא טָאה ײטרַאּפ יד .רעטרע יד וצ רטנעצ ןופ ןקורעביא ןעמונ
 ליפ ןופ הכולמ ַא ןעוועג זיא ךיירטסע לייוו ןוא .ןריפסיוא עקירעהעג יד
 -ַאנ יד טיול ןעמוקרָאפ טזומעג עיצַאזילַארטנעצעד יד טָאה ,ןטעטילַאנָאיצַאנ
 ,םינמיס עלַאנָאיצ

 -ַאנ רעד ןופ ךות םעד ןרעפטנערַאפ וצ טכוזעג ןיוש ןעמ טָאה ןירב ןיא
 ,ךיירטסע ןיא ןטקילפנָאק עפרַאש ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,עגַארפ-ןטעטילַאנָאיצ
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 יָאד ַא :ןעגנוטכיר יירד טקרעמעגנָא ךיז ןבָאה רָאפנעמַאזוצ רענירב ןפיוא

 "נימ ןייא .ןטיהרעדנימ עכעלצעזנגעק ייוצ ןוא טייהרעמ עקידנרינימ

 ןוא טייהרעמ יד .ןטלַא םייב ןביילב לָאז ץלַא זַא ,טלָאװעג טָאה טייהרעד

 עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד זַא ןטלַאהעג עדייב ןבָאה טייהרעדנימ עטייווצ יד

 יז .םעלבָארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ םעד ףיוא רעפטנע ןַא ןבעג וצ ביוחמ זיא

 -נעמַאזוצ רעד .ןייז ףרַאד רעפטנע רעד ױזַא יו קלוחמ ןעוועג זיולב ןענייז

 -לַארטנעצ ןופ -- ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער ייווצ ךיז רַאפ טַאהעג טָאה רָאפ

 ייר ַא ןריפניײרַא ןכָאנ .עיצַאגעלעד רעשיװַאלס-םורד רעד ןופ ןוא טעטימָאק

 .טקעיָארּפ רעטשרע רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא ןעגנורעדנע

 טלדנַאװרַאפ ףרַאד ךיירטסע זַא ,טרעלקרעד עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד

 יד ןופ טרָא ןפיוא .ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ דנַאברַאפ ןשיטַארקָאמעד ַא ןיא ןרעוו

 עטצענערגעגּפָא-לַאנָאיצַאנ ןרעװ ןפַאשעג ןפרַאד ןצניװָארּפ עשירָאטסיה

 -ַאלרַאּפ עשיטַארקָאמעד עלַאנָאיצַאנ טימ ןסנייא עוויטַארטסינימדַא עמָאנָאטױא

 ןדליב עיצַאנ רעבלעז רעד ןופ ןטקירטסיד עקידנטלַאװרַאפטסבלעז יד .ןטנעמ

 -ייז םָאנָאטױא קידנעטשלופ טסילשַאב סָאװ ,דנַאברַאפ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןעמַאזוצ

 יד ןיא) ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד .םינינע עלַאנָאיצַאנ ענ

 סָאװ ,ץעזעג ןלעיצעּפס ַא ךרוד טרעכיזרַאפ טרעוו (ןטקירטסיד עלַאנָאיצַאנ
 ַא טָאה עיצַאנ עדעי .טנעמַאלרַאּפ רעשהכולמ רענײמעגלַא רעד ןָא טמענ סע

 -עברַא יד .גנולקיװטנַא רעלַאנָאיצַאנ ןוא ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ ףיוא טכער

 םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ּפיצנירּפ םעד ןטיהּפָא ןפרַאד רעקלעפ עלַא ןופ רעט

 ,תודחא-ףמַאק ןופ ןוא
 ףרַאד ךיירטסע זַא ,טרעלקרעד טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעשיווַאלס-םורד רעד

 -ַאנ ןופ עיצַארעדעפ עשיטַארקַאמעד ַא ןרעוו ףרַאד ןוא טיובעגרעביא ןרעוו

 ,עּפורג עמָאנָאטױא ןַא ךיז טימ רָאפ טלעטש קלָאפ סעדעי ,ןטעטילַאנָאיצ

 עלַאנָאיצַאנ ענייז קידנעטשבלעז ןצנַאגניא טרילוגער ןוא טקידירפַאב סָאװ

 ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,(ךַארּפש ןוא רוטלוק ךייש סָאװ) ןשינעפרעדַאב
 -ָאטירעט יד .ןעניואוו קלָאפ םעד ןופ םידיחי יד עירָאטירעט רעכלעוו ףיוא

 ןבָאה ןוא ןבַאגפיוא עוויטַארטסינימדַא-ןייר זיולב ןבָאה ןטקירטסיד עלַאיר
 הכולמ רעד ןיא .ןעגנואיצַאב עלַאנָאיצַאנ יד ףיוא גנוקריוו םוש ןייק טשינ
 ןרעו סעיגעליווירּפ עלַאנָאיצַאנ עלַא ,טקיטכערַאבכיײלג ןכַארּפש עלַא ןענייז

 טשימ סָאװ ,גנוניימ יד ּפָא טפרַאװ טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעד .,טקיטיײזַאב

 זיא עיצַאנ עקידעבעל ַא לייוו ,עירָאטירעט טימ עיצַאנ ףירגַאב םעד ףיונוצ

 -עט עטצענערגַאב ַא ןזיא סָאװ ,רָאטקַאפ רעשיפַארגָאעג רעטיוט ַא טשינ

 ,עירָאטיר
 -ַאנ/ ןפַאש סָאד זיא עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןופ טקנוּפ-רקיע רעד

 םעד ןיא תעב ,"ןסנייא עוויטַארטסינימדַא עמָאנָאטױא עטצענערגעגּפָא-לַאנַאיצ

 יד טקנוּפ-רקיע רעד ןיא עיצַאגעלעד רעשיווַאלס-םורד רעד ןופ טקעיָארּפ

 ענעעזעגנָא עקינייא ךיוא .רעקלעפ יד ןופ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנַאיצַאנ

 לרַאק) עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע-שטייד רעד ןופ רעגָאז-טרָאװ
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 -דנַאטש ןכעלנע ןַא טקידיײטרַאפ ןבָאה (ַא .א ןעגָאבנעלע םלעהליוו ,רענער

 -.םורד רעד ןופ טקעיָארּפ ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא'ס יװ ,טקנוּפ

 ,עיצַאגעלעד רעשיוַאלס

 עטכישעג רעד ןיא טַאלב יינ ַא טנפעעג טָאה רָאפנעמַאזוצ רענירב רעד

 -ַאב רעדָא ןקירדרעטנוא וצ טָאטשנָא .גנונעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ

 עלַאנָאיצַאנ וצ טײקוװויסַאּפ טָאטשנָא ,ןליפעג עלַאנָאיצַאנ עכעלריטַאנ ןטלַאה
 -רַאה וצ בוח רעד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןטסילַאיצָאס רַאפ זיא ןסערעטניא

 עשירַאטעלָארּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טימ טײקוויטקַא עלַאנָאיצַאנ ןריזינָאמ
 ,ןסערעטניא-ןסַאלק
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 עשידיי רַאפ עימָאנָאטױא ןופ גנורעדָאפ .5

 סעיַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 -ַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ עדייב ףיוא
 רעטעברַא עשידיי יד ןופ םיטש יד זיא ,ןירב ןוא ןיוו ןיא ,ײטרַאּפ רעשיט

 טשינ טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,םעט ןטושּפ ןבילוצ ןרָאװעג טרעהעג טשינ

 (ייז ןשיוװצ ןדיי) עיצילַאג ןופ ןטַאגעלעד יד .םיחולש עטקעריד ןייק טַאהעג

 ,ןקַאילָאּפ יו טרירוגיפ ןוא גנוגעוװַאב עצנַאג יד ןטערטרַאפ ןבָאה
 -יטסנָאק ךיז טָאה'ס ןכלעוו ףיוא ,לשימעשּפ ןיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןיוש

 -ַאזָאק ןַאי רעוט רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד טָאה ,.ך.ס.98.9 יד טריאוט

 -ַאוקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי ַא ןדנירג וצ גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא שטיוועק
 סעשטיװעקַאזָאק ,ײטרַאּפ רעד ןופ לייט ןוויטַארעדעפ סלַא עיצַאזינַאגרָא עשיט

 ,דנַאמַאיד ןַאמרעה ,יקסנישַאד יצַאנגיא טפמעקַאב קרַאטש ןבָאה גַאלשרָאפ
 6 יװ רעמ טשינ ןעמוקַאב טָאה גַאלשרָאפ רעד .ערעדנַא ןוא רעקעה לימע

 עכעלטע טמיטשעג ןבָאה גַאלשרָאפ ןרַאפ .ןלַאפעגכרוד זיא ןוא ןעמיטש

 -גייוו .רד טַאקָאװדַא רעד ןוא עיצילַאג-חרזמ ןופ ןטַאגעלעד-רעטעברַא עשידיי

 ןטנעגילעטניא -- ןטַאגעלעד עשידיי ערעדנַא עלַא .,ווָאװַאלסינַאטס ןופ דלעפ

 -גייו ףסוי ןוא וָאנרַאט ןופ רעטוה) עיצילַאג ברעמ ןופ רעטעברַא 2 ןוא

 רעד .(:* גַאלשרָאפ סעשטיװעקַאזָאק ןגעק טמיטשעג ןבָאה (עקָארק ןופ גרעב
 -געעג רעטייוו רעבָא טָאה רעטעברַא עשידיי יד רַאפ עימָאנָאטױא ןגעוו קנַאדעג
 .רעוט עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ תוחומ יד טרעב

 ןגעק ןעוועג ןענייז ןטסילַאיצַאס-ןדיי ענעעזעגנָא סָאװ ,טקַאפ רעד
 גנונעװַאב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןפַאש

 -רַא יד טַאהעג ןבָאה'ס יו ױזַא ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי עמָאנָאטױא ןַא
 יד זַא ,ןעוועג עירכמ טָאה ,ךיירטסע ןיא ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ רעטעב
 -געק ַא ןעמענרַאפ ןלָאז הכולמ רעד ןופ ײטרַאּפ עצנַאג יד ךיוא ןוא .ד 5

 -ןדי עטמיטשעג-שירָאטַאלימיסַא יד ןענייז סָאװרַאֿפ ,עיציזָאּפ עשירענ

 סקַאמ ,רעגָאז-טרָאװ עקיטכיוו ערעייז ןופ רענייא ? ןגעק ןעוועג ןטסילַאיצָאס
 ןוא ףירגַאב רעד, :טעדנירגַאב ױזַא טקנוּפדנַאטש רעייז טָאה ,םואברעטעצ

 -טנַאמוא ןוא קידלקַאװ ןענייז טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ עגַארפ יד

 -וצ רעד ןיא ןוא טציא טשינ טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד, ..."ןדיש
 סערעטניא ןלַאעדיא רעדָא ןלַאער םוש ןייק ,ןעזסיורָאפ ןָאק'מ סָאװ ,טפנוק

 -לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ עבַאגפיוא עקיצנייא יד, ..."ןינע ןצנַאג םעד ןיא
 -ברעמ יד טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םייב ןטײרּפשרַאפ ןיא טײטשַאב עיטַארקָאמעד
 טרָאד .גנואיושנָא-טלעוו עשיטסילַאיצַאס יד ןוא רוטלוק עשיאעּפָאריײא
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 -רוטלוק עקיזָאד יד לָאז ,ןָאגרַאשז ןופ ןגָאזּפָא ךיז זומ ןעמ ןוא ןָאק ןעמ ואוו
 רעשידיי רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאל ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןרעװ טריפעג טעברַא
 ,(+"טבעל טַאירַאטעלָארּפ

 תעב .ןליפ טזָאלעג ךיג ךיז ןבָאה גנולעטשנייא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד
 -רעדנַאנַאפ טיירב ךיז זיא רעקלעפ ערעדנַא יד ייב גנוגעװַאב-רעטעברַא יד
 ןט19 ןופ ןרָאי עטצעל יד .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא ןדיי ייב יז זיא ןסקַאװעג
 -ַאגרָא רעטעברַא עשידיי יד .הדירי ןופ טייצ ַא ןעוועג ןענייז טרעדנוהרָאי
 ,ןעגנַאגעגסיױא זייווכעלסיב ןענייז סעיצַאזינ

 יד ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בייהנָא םייב ןעמוקעג זיא גנובעלפיוא ןַא
 ףיוא .עיצילַאג ןיא ךיוא טרעסעברַאפ ךיז טָאה רוטקוינָאק עכעלטפַאשטריוװ
 -ער עיינ ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,דנַאלסור-םורד ןיא ,ץענערג טייז רענעי
 -מוא-ןטנעדוטס ןוא ןקיירטש-רעטעברַא עסיורג טימ עילַאװּכ ערענָאיצולָאװ
 -ןלָאװער רעד ןגצוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענייז'ס ,ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןעור
 -סור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעווַאב רערענָאיצ
 זיא עיצילַאג ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא .דנוב ןופ ןָאפ רעד רעטנוא דנַאל
 רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז תוחוכ עלעוטקעלעטניא עיינ ,רעקידעבעל ןרָאװעג
 רעד טבעלעגפיוא טָאה'ס .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי יד ןיא סעברַא
 .גנוגעוואב -רעטעברַא רעשידיי רעמָאנַאטיױא ןַא ןגעוו קנַאזעג

 יד :סָארב בקעי .רד טייצ רענעי ןופ בצמ םעד טרעדליש סע יװ טָא

 טָאה; ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ןיא טעברַא-עדנַאנַאּפָארּפ עטקרַאטשרַאפ

 ןשיווצ טעברַא-עיצַאטיגַא יד ןריזילַארטנעצ וצ טייקידנעווטיונ רעד וצ טריפעג
 ךיז ןסיוטשעג ,טייצ רענעי ןופ רעוט יד ,זנוא טָאה ןוא רעטעברַא עשידיי יד
 רַאפ ןעמרָאפ עמָאנָאטױא ,.ד.ס.פ.9 רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ךָאנ ,ןרעכיז וצ
 יד רעטנוא ןסקַאװעג זיא טעברַא יד ,רעטעברַא עשידיי ןופ גנוגעווַאב רעד

 עקָארק ןופ עיצילַאג טקעדַאב טָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ ץענ ַא .טנעה

 ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה טעברַא רעזנוא ןיא .קסישטָאלָאװדָאּפ זיב
 -ַאב ץלַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,.ד.ס.99 רעד ןופ םירבח ענעי ןופ גנולעטש רעד
 -ימיסַא רעטלַא רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןעגנורעדָאפ עקיזָאד יד טלדנַאה
 ןשינעפרעדַאב יד ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז רימ .עירָאעט-עיצַאל

 ,גנוניימ עטלַא יד טקידיײטרַאפ ץלַא ךָאנ ןבָאה ייז ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ
 -ייצ עשידיי ,ןרָאטַאטיגַא עשידיי ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי עמָאנָאטױא ןַא זַא
 טבערטשעג ןבָאה ייז ןכלעוו וצ ,ליצ םענעי ןופ עסַאמ יד ןרעטייוורעד ןעגנוט
 רעשיליוּפ רעקימורַא רעד טימ ןסַאמ עשידיי יד ןופ עיצַאלימיסַא רעד וצ --
 ,(+* ?הביבס

 -יטסילַאיצָאס רעד ןופ גלָאפרעד רעד טליפעג ךיז טָאה'ס רעקרַאטש סָאװ
 רעפרַאש ץלַא ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ןיא טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ רעש
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 םעד ןגעק .ד.ס.פ.פ רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא טפַאשרענגעק יד ןרָאװעג זיא

 ַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עריא רַאפ טייקידנעטשבלעז ןופ ןמיס ןטסדנימ

 החגשה רעד רעטנוא ,ןטַאגעלעד עשידיי ןופ ןצנערעפנָאק ייווצ ףיוא .,סעיצ

 ןגַארפ יד טָא ןענייז ,ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןלַארטנעצ ןופ

 ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב

 ,1899 רעבמעצעד 25 ןוא 24 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץנערלפנָאק ַא

 ןויטיזָאּפ ןייק טכַארבעג טשינ טָאה ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא עגַארפ יד ואוו

 סקַאמ ןיא רימ ןעניפעג ץנערעפנָאק רעד טָא ףיוא זייוונָא ןצרוק ַא .טַאטלוזער

 "רעד רע ואוו ,טייצ עיונ יד רעטרַאגטוטש רעד ןיא לקיטרַא ןַא סמואברעטעצ

 טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב קימיטשנייא טָאה ץנערעפנָאק יד זַא ,טלייצ

 םעד זַא ,רעביא טיג םואברעטעצ .עיצַאזינַאגרָא עשידיי עקידנעטשבלעז ןייק

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא .טריפעג רע טָאה ץנערעפנָאק רעד ףיוא ץיזרָאפ

 ,(+' עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעװ טנערעפער
 -ער ײמָאלָאק ןופ רָאש .רד טָאה ,סָארב בקעי ,רד רעביא טיג'ס יװ

 -גײרַא ןוא עיצַאזינַאגרָא עשידיי עמָאנָאטיױא ןַא ןפַאש ןגעוו עגַארפ יד טרירעפ

 זיא רָאש .רד ןופ גַאלשרָאפ רעד; .גַאלשרָאפ ןקידנכערּפשטנַא ןַא ןגָארטעג

 יד ןיא ףמַאק-;נוטיירגוצ ַא ךָאנ ,ןָא ןזייוו ןרוּפש יד יװ ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא

 ימיסַא רעקיניזטסואווַאבליצ ןופ רעגנעהנָא יד .סעיצַאזינַאגרָא עקיטלָאמעד

 קנַאדעג רעד .טגיזעג ןבָאה שארב דנַאמַאיד (ןַאמרעה) .רד טימ עיצַאל

 .ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ טייקידנעטשבלעז ןגעוו

 ,רעריפ ןָא ןוא עיידיא-סנבעל ַא ןָא ןבילבעג זיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד

 ,(:* "רעטעברַא עשידיי יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןלַאפעצ ךיז ןענייז זייווכעלסיב

 טימ ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ ןבָאה רעוט עשידיי עוויטקַא רעמ יד

 ןעק ײטרַאּפ רעשילױּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ביוא .בצמ ןקירעיורט םעד

 ךיז ןעמ זומ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירּפַאב טשינ ןעמ

 -ָאס רעשידיי ַא ןגעוו ןטכַארט ןָא טביוה'מ .ןגעוו ערעדנַא ףיוא ןעמענרַאפ

 ,ײטרַאּפ רָלשיטסילַאיצ

 ןטימ ןבירשעגכרוד םעד ןגעוו ךיז טָאה גרעבמעל ןופ רעוט עּפורג ַא

 רעבָאטקָא 27) גרעבמעל ןופ ווירב ַא ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא

 לָאז סָאװ ,טעטימָאק ַא טעדנירגעג ןבָאה רימ,,/ : םעד ןגעוו רימ ןענעייל (2

 רעד יו ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי ַא ןפַאש ןגעו טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז

 -סילַאיצָאס עשיליוּפ) .ּפ.ס.ּפ רעד ןופ ןרעדנוזּפָא ךיז ןוא דנַאלסור ןיא 'דנוב'

 ,טיצ רעטצעל רעד ןיא טרפב ,ךיז טמענרַאפ .ּפ.ס.ּפ יד, ,,."(יײטרַאּפ עשיט

 ןופ ,םזילַאיצָאס טימ רעקינייװ ןוא רעקינייו ץלַא ןוא םזיטָאירטַאּפ טימ רעמ

 -עג ןרעוװו ווירב ןיא ."טשינ דייר ןייק רָאג ןיוש זיא םזילַאנָאיצַאנרעטניא

 רוטַארעטיל עשידנוב ןקיש ,טעברַא יד ןריפ וצ ױזַא יװ ןעגנוזייוונָא ןטעב

 קחצי ןופ ווירב רעד זיא ןבירשעגרעטנוא .רָאטקעל ַא ןקישּפָארַא ךיוא יו

 רעדילגטימ ערעדנַא יד ,(רַאטערקעס) רעקענ שַאיזָא ןוא (רעציזרָאפ) דנילב

 ,רעדיארב ףלָאדַא ,לעגנעטש ןָאעל ,ךָאּפ םהרבא :ןעוועג ןענייז טעטימָאק ןופ
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 טקַאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד

 עשידנוב יד שיטַאמעטסיס טקישעג םיא ןוא טעטימָאק רעגרעבמעל ןטימ

 -רַאפ םעד ןקידירפַאב טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןרושָארב ןוא עסערּפ
 ןשימניײרַא ךיז טניימעג טלָאװ סָאד לייוו ,רעיײטשרָאפ ַא סנייז ןקישוצּפָארַא גנַאל

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעטייווצ ַא ןופ םינינע עכעלרעניא יד ןיא
 -ַאּפָארּפ עוויסנעטניא ןַא טריפעג טָאה טעטימָאק רעגרעבמעל רעד

 לייט ןויטַארעדעפ סלַא) ײטרַאּפ .מעד .צָאס עשידיי ַא ןפַאש רַאפ עדנַאג

 וצ ןעמוקעג זיא םעד בילוצ .,(יײטרַאּפ רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד ןופ
 ןוא סעיסערּפער טימ טָארדעג טָאה'מ ..ד.ס.9.9 רעד טימ ןטקילפנַאק עפרַאש

 טכיירגרעד רעבָא זיא טעטימָאק ןופ ליצ רעד .,ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנוסילשסיוא
 ףרַאד'מ ױזַא יװ םעד ןגעוו עיסוקסיד ַא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס : ןרָאװעג

 ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ טייקיטעט עשיטסילַאיצָאס יד ןריפ
 טָאה סָאד .ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי ַא ןבָאה ףרַאד'מ יצ

 עשידיי ןופ ץנערעפנָאק עלעיצעּפס ַא ןפור וצ .ד.0.9.9 יד ןגיואווַאב ךיוא
 .(+ רעוט

 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעיײטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק יד
 -ײטַאב ךיז ןבָאה'ס ,1903 יַאמ ןיא ,גרעבמעל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא

 ןענייז ןעמעלבָארּפ-עיצַאזינַאגרָא יד ןגעװ סעיסוקסיד .ןטַאגעלעד 40 טקיל

 רעד ןסקַאװעג זיא'ס ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא ןרָאװעג טריפעג

 ,רעריפ עשירָאטַאלימיסַא יד ןגעק דנַאטשרעדיױװ

 -סיױרַא זיא סָאװ ,טַאלבגולפ ןשידיי ַא ןיא קורדסיוא םוצ טלוב טמוק סָאד

 ,(19023 לירּפַא ןט123 ןופ עטַאד רעד טימ) ץנערעפנָאק רעד רַאפ ןעגנַאגעג
 -יטַארעדעפ ַא רַאפ גַאלשרָאפ ַא טציטשעג ןטַאגעלעד עּפורג ַא טָאה םיא ןיא

 ינולפ סָאד ."עניווָאקוב ןוא ןעיצילַאג ןופ ןָאיצַאזינַאגרָא רעשידייפ רעוו
 ןָאעל ,ךָאּפ םהרבא ,דנילב קחצי ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ץנערעפנאק רוצ) טַאלב
 ןיא לקיטרַא ןַא סדנַאמַאיד ןַאמרעה ףיוא רעפטנע ןַא זיא (ןסָאנעג ןוא לעגנעטש
 ,ןקורד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עיצקַאדער יד סָאװ ,גנוטייצסקלָאפ רעד

 עטַאבעד עסיורג ַא ןרָאװעג טריפעג זיא אפוג ץנערעפנָאק רעד ףיוא
 עשידיי ַא) עיצַאזינַאגרָא עשידיי עמָאנָאטױא ןַא ןפַאש וצ גַאלשרָאפ ןגעוו
 -ַאד יצַאנגיא ,ד.ספ.9 ןופ רעריפ יד .(ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 -רַאפ ןדישטנַא ןבָאה ,שטיװעקנַאה יַאלָאקימ ןוא דנַאמַאיד ןַאמרעה ,יקסניש
 -דנַאטש רעייז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעמָאנָאטױא ןַא ןופ קנַאדעג םעד טלייטרוא
 טָאה דנַאמַאיד ןַאמרעה ,ןטנעמוגרַא עשירָאטַאלימיסַא טימ טעדנירגַאב טקנופ

 סָאװ ,ןטפַאשנגיא עשידיי ערעדנוזַאב ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייזס; :טגָאזעג
 -נגייא עשידיי יד ןופ גנוטלַאהנײא עדעי .ןריורעסנָאק וצ טניולעג טלָאװ
 -עג עשידיי ןופ ןרעוו וצ רוטּפ רעווש זנוא זיא'ס םגה .ךעלדעש זיא ןטפַאש
 ,ןטייקירעװש םוש ןייק .ןעמרָאפ עיינ ןעמעננָא רעבָא רימ ןזומ ,ןטייהניואוו
 -ּפָא טשינ זנוא ןרָאט ,טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא ןָא ןפערט רימ סָאװ
 ןלָאזס זַא ,ןעגנואימַאב ערעזנוא עלַא ןדנעװנָא ןומ רימ .םעד ןופ ןטלַאה
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 (="טיײקיטרַאנגײא רעשידיי רעד ןופ םינמיס עלַא ןדניװשרַאפ רעכיג סָאװ

 זיא שידיי ןוא קלָאפ ןייק טשינ ןענייז ןדיי זַא ,טגָאזעג טָאה דנַאמַאיד דיי רעד

 טשינ עיצַאזינַאגרָא עשידיי עמָאנָאטיױא ןַא זיא רעבירעד ,ךַארּפש ןייק טשינ

 ..ןטסינויצ -- רַאפ טרעלקרעד רע טָאה רעבעג-גַאלשרָאפ יד .טקיטכערַאב

 -רָאפ סָאװ-רונ ןטימ טרירעּפָא טָאה שטיוװעקנַאה יַאלָאקימ רעניארקוא רעד

 ןדיי ךעלרעפעג זיא'ס זַא ,טנעמוגרַא סלַא םָארגָאּפ רעווענעשיק םענעמוקעג

 -עג עשירָאטַאלימיסַא סדנַאמַאיד טציטשעגרעטנוא ןוא ןרעדנוזּפָא ךיז ןלָאז

 ןוויטָאמ עשיטקַארּפ טצונַאב טָאה יקסנישַאד יצַאנגיא קַאילַאּפ רעד .ןעקנַאד

 עמָאנָאטױא ענעגייא ןַא רעטעברַא עשידיי יד רַאפ טוג טשינ זיא'ס סָאװדַאפ

 ,עיצַאזינַאגרָא

 -געהנָא יד ןופ לייט ַא) ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ םעד טָאה ץנערעפנָאק יד

 -ַאֹּפ רעקידרעירפ רעייז ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז גנומיטשּפָא רעד ייב ןבָאה רעג

 -נָאק יד .ןלוװעג ָאי הלועּפ עסיוועג ַא עיסוקסיד רעד ןופ זיא ךָאד .(עיציז

 ,טעטימָאק:-עיצַאטינַא ןשידיי ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפ

 טָאה רע סָאװ ןעוועג זיא טעטימָאק-עיצַאטיגַא ןשידיי םעד טימ הרצ יד

 זיא טטימָאק ןופ רעציזרָאפ .ןבעל ןופ םינמיס ןייק ןזיוװעגסיױרַא טשינ

 רַאפ קשח ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעכלעוו ,דנַאמַאיד ןַאמרעה .רד ןעוועג

 -ָאק ןיא רעגנעהנָא ענייז ןוא רע .ןדיי ןשיוצ טעברַא רעטיירב רעתמא ןַא

 -קַא וצ טליצעג ןבָאה סָאװ ,ןגַאלשרָאפ עלַא ןפרָאװעגּפָא רדסכ ןבָאה טעטימ

 יז ֹוצ טָאה נַאלשרָאפ ןדעי ןופ .גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןריזיוויט

 טָאה'מ .םזידנוב רעדָא "םזיטַארַאּפעס, ןופ טסנעּפשעג רעד טקוקעגרעפַא

 -רַאפ טשינ ןרָאט רעדילגטימ-ייײטרַאּפ זַא ,סולשַאב ַא ןעמונעגנָא ךיוא טלָאמעד

 .דנוב ןופ ןרושָארב יד ןטײרּפש

 -לג טשינ םימי:תכירַא ןייק טָאה טעטימָאק-עיצַאטיגַא רעשידיי רעד

 כַאװש םָיד וליפַא העדב טַאהעג ןבָאה .ד.0.99 רעד ןופ רעריפנָא יד .,טַאה

 -עד ךיז טָאה'ס .ןעיצוצקירוצ טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד תבוטל טסעשז

 -מוא ןענייז'ס זַא ,רעוט עשידיי יד ןופ ליפ ייב גנוניימ יד טקרַאטשעג רעביר

 גנואיצאב רעד ןיא גנורעדנע רעקידתושממ ַא ףיוא ןעגנונעפָאה יד טסיז

 רעד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיוװצ טייקיטעט רעד וצ .ד.ס.9.9 רעד ןופ

 -לַאיצָאס עשידיי ַא ןדנירג -- ןייז ףרַאד עגַאל רעד ןופ ריפסיוא רעקיצנייא

 -לֵא רעד ןופ לייט רעוװיטַארעדעפ ַא ןייז לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד

 ,ײטרַאּפ ,ד.ס רעשיכיירטסע רעניימעג

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה 1904 רעבָאטקָא ןיא

 קיטייג רַאפ ןטלַאהעג טָאה טעטימַָאק-וויטַאיציניא רעגרעבמעל רעד ..ד 9

 ןוט רעטייוו לָאז'מ סָאװ ןעמיטשַאב וצ ידכ ,גנוטַארַאב עמייהעג ַא ןפור וצ

 ןיא 1904 טסוגיוא 29 ןוא 28 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב יד

 -סיוא םוצ טדנעװעג ךיוא ךיז טָאה טעטימָאק-וװיטַאיציניא רעד .,לשימעשּפ

 טָאה'מ .גנוטַארַאב רעד וצ רעייטשלָאפ ַא ןקיש ןגעוו דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעל

 ןרעוו וצ טקידלושַאב טשינ ידכ ,השקב רעד ןעמולנגעקטנַא טנעקעג טשינ רעבָא
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 רעשיטסילַאיצָאס רעטייווצ ַא ןופ םינינע עכעלרעניא יד ןיא ךיז ןשימנײרַא ןיא
 ,ײטרַאּפ

 7) גרעבמעל :טעטש עקידנגלָאפ ןטערטרַאפ ןבָאה ןטַאגעלעד 8
 -ַאטס ,(1) וָאנרַאט ,(1) ווַאלסָארַאי ,(2) לשימעשּפ ,(4) עקָארק ,(ןטַאנעלעד

 9 ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד .(1) ןיוו ,(1) ײמָאלָאק ,(1) ווָאװַאלסינ

 -ָאס עשידיי ַא ןפַאש ןגעוו ןעוועג זיא עגַארפ עלַארטנעצ יד רעבָא ,ןטקנוּפ

 ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 טרעװ סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןגעו ןבעגעגרעביא ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי ַא רַאפ רעטרע יד ףיוא טריפעג
 לופ זיא עדנַאגַאּפָארּפ-ןגעק יד ..ד.ס.9.9 רעד ןופ עדנַאנַאּפָארּפ-ןגעק רעד ןוא
 ןטָאברַאפ םוטעמוא טָאה .ד.09.9 יד .םזיניווָאש ןשיליוּפ ןופ רענעט טימ

 .דנוב ןופ רוטַארעטיל יד ןטײרּפשרַאפ וצ רעדילגטימ יד

 ןופ ןטערטסױרַא דלַאב לָאז'מ יצ עגַארפ יד ןרָאװעג טריטַאבעד זיא'ס
 -רעמ יד ,ןטרַאװּפָא ךָאנ רעדָא ײטרַאּפ עיינ יד ןרימַאלקָארּפ ןוא .ד.ס.9.9 רעד

 זיא'ס .קיטייצירפ ךָאנ זיא טירש רעלַאקידַאר ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה טייה

 -נָא ךיז טעוװ סָאװ ,.ד.ס.פ.פ ןופ סערגנָאק ןטנָאנ ןפיוא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 -מוא ןופ גַאלשרָאפ ַא ןגָארטנײרַא ןנמ לָאז ,עקָארק ןיא רעבָאטקָא ףוס ןבייה
 ןעמ לָאז ןגַאלשרָאפ ערעדנַא םוש ןייק .טעטימָאק-עיצַאטיגַא ןשידיי םוצ יורטוצ

 ,ןכַאמ טשינ
 ןבואר טימ טעטימָאק-לַארטנעצ רעמייהעג ַא ןרָאװעג טלייוועג זיא'ס

 עדייב -- רַאטערקעס סלַא רעלגייאנייא לָארַאק ןוא רעציזרָאפ סלַא םיובנריב

 ןֿפַאש ןרַאפ טעברַא-גנוטיירגוצ יד ןריפ ןייז לָאז עבַאגפיוא ןייז .גרעבמעל ןופ
 ,(:+ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי ַא

 -עגרָאפ זיא ,1904 רעבמעווָאנ 1 --- רעבָאטקָא 20 ,םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא

 -עד עשידיי עּפורג ַא ..ד.ס.פ.פ ןופ סערגנָאק רעטפ רעד עקָארק ןיא ןעמוק
 בקעי ,רעלגייאנייא לָארַאק ןענַאטשעג ןענייז'ס רעכלעוו ןופ שארב ,ןטַאגעל

 -ַאב טלעוו ַא רעטעּפש) עזָאר ןַאילימיסקַאמ ןוא ןַאמסָארג קירנעה ,סארב

 -ינוא רענליוו ןיא רָאסעּפָארּפ ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ,גָאלָארוענ רעטמיר

 ןפַאש וצ טייקיטיוג רעד ןגעװ קנַאדעג םעד טריגַאּפָארּפ ןבָאה (טעטיזרעוו

 םעד ןפרָאװעגּפָא טָאה רָאפ:עמַאװצ רעד .,ײטרַאּפ עמָאנָאטױא עשידיי ַא

 טָאה ןוא טעטימָאק-עיצַאטיגַא ןשידיי םעד יורטוצמוא ןקירדוצסיוא גַאלשרָאפ
 יװ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיי ַא ןפַאש וצ גנובערטש יד טלייטרוארַאפ
 םעד ןצונ ןעגנערב זיולבע ןעק סָאװ ,עשיטסיטַארַאּפעס ןוא עכעלדעש ַא
 -עד עשיטימעסיטנַא ןוא עשיטסינויצ ,ןרָאטַאטַאולּפסקע ןופ סַאלק ןקידנשרעה

 טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאװצ רעבלעז רעד .?ןטסיניװָאש םינימה-לכ ןוא ןגָאנַאמ

 יורטוצמוא ןקירדוצסיוא ןטַאגעלעד עשידיי ןופ גַאלשרָאפ םעד ןפרָאװעגּפָא
 -נעטשלופ ןוא טייקיטצטמוא ןייז בילוצ) טעטימָאק-עיצַאטיגַא ןשידיי םעד
 ןילַא טָאה ,(גנוריפנָא-ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ טייקיגנעהּפַא רעקיד

 -רעק עקירעביא ןַא יו טעטימָאק םעד ןצנַאגניא ןרידיווקיל וצ ןסָאלשַאב
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 יןבָארקימ עשיטסיטַארַאּפעס עכעלרעפעג ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,טפַאשרעּפ

 זיא ,סערגנָאק םוצ טלעטשעגוצ טָאה גנוריפנָא-ײטרַאּפ יד סָאװ ,טכירַאב ןיא

 "רעטנוא זיא *טַאלב עשינָאגרַאשז, סָאד סָאװ טקַאפ רעד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג

 ךיז ןקיטיונ רעטעברַא עשידיי יד? סָאװ םעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא ,ןעגנַאגעג

 עטּפוטשרַאפ יד ןיא ץעגרע זיולב; .,,."רוטַארעטיל-ןָאגרַאשז ַא ןיא טשינ

 טשינ ךָאנ ןענעק רעטעברַא עשידיי יד ואוו ,עיצילַאג-חרזמ ןופ ךעלעקניוו

 רעירַאטעלָארּפ עכלעזַא .ןָאגרַאשז םעד ןעמ טרעדָאפ ,שיליופ ןייק ןענעייל

 ַא ןופ עבַאגסיױא ןַא ןציטש וצ ייז ףיוא ידכ ,קינייװ וצ ,םינּפה ,רימ ןבָאה

 רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,(6 "טפירשטייצ רעשינָאגרַאשז

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טפירשטייצ ַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב ךָאד

 ןבָאה עכלעו ,ןטַאגעלעד 100 ןעוװעג ןענייז רָאפנעמַאזװצ םעד ףיוא

 ןעגנייז 100 יד ןופ .רעטרע קיצנַאװצ רעביא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןטערטרַאפ

 גנלעטשי-ייטרַאּפ עלעיציפָא יד טציטשעג ןבָאה סָאװ 26 ,ןדיי ןעוועג 0

 ןגעק ןעמיטש 64 ןופ טייהרעמ ַא טימ .עימָאנָאטױא ןופ רעגנעהנָא 14 ןוא

 "נָאק רעד; :עיצולָאזער עקיזָאד יד ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה 5

 רַאפ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא-ןסַאלק ערעדנוזַאב ַא טלַאה סערג

 ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא .טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןרַאפ ךעלדעש

 -ַאולּפסקע ןופ סַאלק ןקידנשרעה ןופ ןסערעטניא יד ןיא טגיל טַאירַאטעלָארּפ

 םינימה לכ ןופ ךיוא יװ ,ןגָאגַאמעד עשיטימעסיטנַא ןוא ןטסינויצ ,ןרָאטַאט

 טעטירַאדילָאס רעשיאיײטרַאּפ ןוא טייקכעלרעדירב ןיא זיולב ,ןטסיניוװָאש

 -יײרפַאב רעד ןופ טייקכעלגעמ יד טגיל דנַאל ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןטימ

 ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנוא

 ןשידיי ןופ ןטייקרעדנוזַאב עכעלכַארּפש עשיטקַאפ יד טכַא ןיא קידנעמענ

 -רַאּפ רעד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע םעד טביולרעד ןעמ טָאה ,טַאירַאטעלַארּפ

 ןדיי ןשיװצ עיצַאטיגַא ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןופ ןטכילפ יד ןבעגוצרעביא ייט

 -נוא -- ןטעטימָאק עלעיצעּפס לעוטנעוװע ,רענעמ-גנואיורטרַאפ עלעיצעּפס

 -טּפוה עשיאיײטרַאּפ יד ןופ החגשה ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעד רעט

 ,ןצנַאטסניא
 טלוב טָאה טעטימָאק-עיצַאטיגַא ןשידיי םעד ןרידיווקיל וצ סולשַאב רעד

 ןטקירדעגסיוא-ךעלצעזעג ןטימ וליפַא טשינ ךיז טנכער .ד.ס.פ.פ יד זַא ,ןזיוװַאב

 -סיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעדילגטימ עשידיי ענעגייא עריא ןופ ןליוו

 ךָאנ זיא סָאד .גרעבמעל ןיא 1902 יַאמ ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא קורד

 זיא 1905 לירּפַא ןיא ,רעטייו טירש ַא טכַאמעג טָאה יז ,ץלַא ןעוועג טשינ

 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ לשימעשּפ ןיא

 "קיל וצ רָאי ַא ןופ ךשמב ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד .ןענ

 -ירב סעיצַאזינַאגרָא עקידנריטסיזקע יד ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןרידיוו

 ןבָאה רעטעברַא עשידיי עכלעוו ןיא ,(טירשרָאפ) פמעטסָאּפ ןוא טייקכעלרעד

 ןופ רעריפ יד .טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עלענָאיסעפָארּפ רעייז טריפעג

 טָאה סולשַאב רעד .."עלָאמַארק, ןופ ןטסענ ןעזעג ייז ןיא ןבָאה 59
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 ןעמענּפָא ןוא ןסַאמ:-רעטעברַא עשידיי יד ןביוטשעצ רעמ ךָאנ -- טײטַאב

 רעכעלטּפַאשלעזעג רעוויטקעלָאק ןופ טייקכעלגעמ עלַאמינימ יד וליפַא ייז ייב

 ,טייקיטלט

 -רעביא :געװ ןייא זיולב ןבילבעג זיא רעוט-רעטעברַא עשידיי יד רַאפ
 ..ד.ס.9.9 רעד ןופ ןליוו םעד ןגעק ײטרַאּפ ענעגייא ןַא ןדנירג ,םישעמ וצ ןייג
 (1904 טסוגיוא) לשימעשּפ ןיא גנוטַארַאב יד סָאװ ,טעטימָאק רעמייהעג רעד

 -עס סלַא .עקָארק ןייק ןגָארטעגרעביא וויטוקעזקע ןייז טָאה ,ןפַאשעג טָאה

 .ןַאמסָארג קירנעה ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רַאטערק

 יד ןפַאש ןטערטעגוצ טציא ןעמ זיא עיגרענע ןוא םזַאיזוטנע ךס ַא טימ

 ַא ןביוהעגנָא דלַאב טָאה .ד.ס.פ.פ יד .ייטרַאּפ עששיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי
 -עסע יו טנכייצַאב רעוט-רעטעברַא עשידיי יד טָאה'מ .עיצקַא-ןגעק עפרַאש
 ?סעלָאכרַאװ עשידנוב  ,"ןטסינויצ; ,"ןטסיניװָאש עשידיי, ,?ןטסיטַארַאּפ

 -עג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סָאד .,לג,ד.א (רעכַאמ-לבָארט ,סעקינרוטנ:ַאװַא)
 ןיא גנונעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד .תמא ןעוו

 -לַאיצָאס רענײמעגלַא רעד ןופ ןרירַאּפעס טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה עיצילַאג

 זיולב ןבָאה ייז ,ללכב ךיירטסע ןיא ןוא עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַאדקָאמעד

 -רענָא טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיכיירטסע יד סָאװ ,סָאד טרעדָאפעג

 -עג ,ךעלריטַאנ ,זיא'ס .רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ טַאירַאטעלַארּפ ןרַאפ טנעק
 ,םזינויצ רָאג רעדָא םזיניווָאש ןשידיי רעייז ןגעוו הנעט יד ךעלרעכעל ןעוו

 ,תמא לדנרעק ַא ןעוועג זיא םזידנוב ןגעוו ףרואוורָאפ ןיא

 עשידיי יד ןײטשטנַא לָאזס זַא ןעװעג םרוג ןבָאה תוביס עקיטכיוו
 ןליו םעד טַאהעג טשינ טָאה .ד.ס.פ.פ יד .ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס

 -עברַא עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירפַאב ֹוצ טייקיאעפ יד ןוא
 -עטניא רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ןוא רעטעברַא עשידיי יד ,סנטייווצ .רעט

 ןופ עיּפָאזָאליפ עשירָאטַאלימיסַא יד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ןבָאה ץנקגיל

 עטשרע יד ןיא ,ןָא ןענינַאב עמַאס ןופ .ןבעל ןשידיי םעד עגונב .ד.0.9.9 רעד

 רעד עיצילַאג ןיא ןעוועג ןיוש זיא ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ
 קנַאדעג רעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעמָאנָאטױא ןַא ןופ קנַאדעג
 -טסע רעד ןופ יוברעביא ןכָאנ ןרעוו ןשָאלעגסיױא טנעקעג טשינ יאדווַא טָאה

 ןוא תודוסי עוויטַארעדעפ ףיוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַָאס רעשיכייר
 שירעטומפיטש ױזַא טָאה עיצילַאנ ןיא ײטרַאּפ ,ד.ס עשיליױּפ יד יו םלד ךָאנ
 .טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד וצ ןגױצַאב ךיז

 יד ןופ גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעזעידנַארג רעד ןופ ליּפשיײב רעד

 דנוב ןופ ןָאפ רעד רעטנוא עירעּפמיא רלשיסור רעד ןיא רעטעברַא עשידיי
 ןיא ךיוא ןגעוו עכעלנע ףיוא ןייג וצ קנַאדעג ןוא ןליוו םעד טקרַאטשעג טָאה

 ןוא טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה רוטַארעטיל ןוא עסערּפ עשידנוב יד .עיצילַאג
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 "עג עיצילַאג ןופ רעוט-רעטעברַא עשידיי ןענייז רָאי עכעלטע .טנעיילעג

 .דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןטימ טקַאטנָאק ןכעלטפירש ַא ןיא ןענַאטש

 טייצ עסיוועג ַא טגנערברַאפ רעדָא טרעדנַאװעגכרוד ןבָאה ןטסידנוב ענלצנייא

 -"טנע עשידנוב יד טימ םלוע םעד טכַאמעג טנַאקַאב ןוא טעטש עשיצילַאג ןיא

 יאניס :ןענָאמרעד ָאד רימ ןלעוו ייז ןופ ייווצ .ןגַארפ ענעדישרַאפ ףיוא סרעפ

 דילגטימ ַא ,ךַאפ ןופ רעצעז ַא ,יבָאקַאי .רעסָארג ווַאלסינָארב ןוא יבָאקַאי

 ןייק ןעמוקעג 1904 ביײהנָא זיא טעטימָאק רעשזדָאל ןוא רעװעשרַאװ ןופ

 םיא ןגעוו טָאה רעטעּפש .העּפשה עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע ואוו ,עקָארק

 טרעטיילעג ךיז טָאה םיא טימ ןכערּפשעג יד ןיא, : סארב בקעי .רד ןבירשעג

 יָארג װַאלסינָארב ."גנואיושנָא-טלעו עשידנוב רעזנוא טריזילַאטסירק ןוא

 םרָאד רע טָאה 1904 ףוס .עקָארק ןיא םישדח עכעלטע טגנערברַאפ טָאה רעס

 ןַא עסערּפ רעשילױּפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא טַארעּפער ַא ןטלַאהעג

 .טָאטש ןיא שינעעשעג ַא ןעוועג זיא טַארעּפער רעד .םזידנוב ןגעוו לקיטרַא

 יד ןופ רעיײטשרָאפ ענעעזעגנָא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עיסוקסיד רעד ןיא

 יַאב רעטעּפש) ץיוורוה ןַאילימיסקַאמ -- .ס.9.9 ןופ :ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 רָאטקַאדער רעד --- .ד.ס.פ.ּפ ןופ ,יקסוװעלישַאוװ ןָאעל ןוא (יקצעלַאװ סלַא טנָאק

 "רעיזד סקילעפ -- .ל.פ.ק.ד.ס ןופ ,רעקעה לימע דושּפַאנ ןַאגרָא-ייטרַאּפ ןופ

 יָארג רעגניי רעד .עדלָאג -- תוריח ןופ ,קעדַאר לרַאק ךיוא ןוא יקסנישז

 ןוא טפַארק-רענדער רעסיורג ןייז טימ ןגיטשעגרעביא ןעמעלַא טָאה רעס

 "ומעג טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד ,(:* דנוב ןופ שזיטסערּפ םעד ןביוהעג קרַאטש

 יב טקרַאטשעג ןוא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי ַא ןופ רעגנעהנָא יד טקיט

 .ךַאז רעייז ןופ טייקיטכערעג רעד ןיא גנוגייצרעביא יד ייז
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 -?ַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנודנירג יד 6

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 "ידיי רעד ןופ גנודנירג יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא 1905 יַאמ ןט1 םעד

 ףיוא ןעשעג זיא סָאד .עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעש

 .רעטעברַא עשידיי ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד

 עיצַארַאלקעד ערעגנעל ַא טזָאלעגסױרַא יַאמ ןט1 םוצ טָאה עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ

 טָאה'ס סָאװרַאפ טרעלקעגפיוא רע טָאה ריא ןיא ןוא ? רימ ןליוו סָאװ .נ .א

 .ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןײטשטנַא טזומעג

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טרעדליש עיצַארַאלקעד יד

 רעשידי רעד ןופ בצמ םעד ןוא רָאי קילטנעצ ייוצ עטצעל יד ןדיי ייב

 -עװַאב עשיטסילַאיצָאס יד טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא .טפַאשרעטעברַא

 -יסַא בור יּפ לע ,ןּפורג עניילק ןוא םידיחי זיולב ןעמונעגמורַא ןדיי ייב גנוג

 טשינ ןענייז סָאװ ,ןסַאמ עטיירב יד ןיא ןיירַא יז זיא רעבָא טציא ,עטרילימ

 ןַא רָאג סָאד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשילוּפ ןטימ ךיילגרַאפ ןיא ,טרילימיסַא

 עלערוטלוק ןוא םיגהנמ ערעדנוזַאב ,ךַארּפש רענעגייא ןַא טימ הביבס ערעדנַא

 ןיא זיולב טשינ ןדייר ןעמ ףרַאד רעטעברַא ןשידיי םוצ; .ןעגנוגנידַאב

 ןענעק ףרַאד'מ ,עיגָאלָאכיסּפ ןייז ןענעק ךיוא ףרַאד'מ רָאנ ,ןושל רעדנַא ןַא

 ,רעדייל ,ןסיירטימ ןוא ןריזינָאיצולָאװער ,םיא ןדניצנָא ,המשנ ןייז וצ ןדייר

 עשידיי יד קידנענעק טשינ .ןוטעג טשינ סע ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד

 רעד ןוא ןוט טנעקעג טשינ סע ייז ןבָאה ,ןשינעּפרעדַאב ערעייז ןוא ןסַאמ

 ןדָאטעמ-עיצַאטיגַא ערעייז .."ןוט טלָאװעג טשינ ךיוא סע טָאה ייז ןופ בור

 יז ןוא ןדיי יד ןרילימיסַא וצ ליצ ןטימ עשירָאטַאזינָאלַאּפ ןעוועג ןענייז

 .רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טימ טנכערעג טשינ ךיז ןבָאה

 .עינָאלָאעדיא עשיליוּפ ַא ,עדמערפ ַא ןפרָאװעגנָא ןסַאמ עשידיי יד טָאה'מ

 -טנוזעג ןוא חוכ ןופ ליפעגטסבלעז ןייז רעטעברַא ןשידיי םייב ןקעוו טָאטשנַא

 טגָאזעג םיא וצ רָאג ןעמ טָאה ,דיי סלַא עדריוו ןופ ליפעגטסבלעז ןייז ,טייק

 -רַאפ טסעוװ ,םוקמוא ףיוא טּפשמרַאפ טזיב ,דיי :םיטש רעקידנענייוו ַא טימ

 "עיורט *!סטרעקעל שריה ןריובעג ןרעוו רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא טשינ, .ןדניווש

 רעד ןופ קיטילָאּפ רעשירָאטַאלימיסַא רעד בילוצ סָאװ זיא םעד ןופ רעקיר

 ןסערעטניא-סנבעל עטסקיטכיװ עמַאס יד ןעוועג בירקמ ןעמ טָאה ײטרַאּפ

 ,טַאירַאטללָארּפ ןשידיי ןופ

 רעשידיי רעד זיא דנַאלסור ןיא -- טרָאד תעב ,טייצ רעבלעז רעד ןיא;

 ,גנוריגער רעשירַאצ רעד ךרוד טקירדעג ןוא טגלָאפרַאפ ,טַאירַאטעלָארּפ
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 ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא טקורעגסױרַא ךיז ןוא ףמַאק םוצ ןענַאטשעגפיוא

 -ָאטעג ַא ןופ טסייג ןשיפַאלקש םעד ךיז ןופ טקיטײזַאב טָאה ,עיצולָאװער רעד
 טמירַאב זיא ףמַאק רעשידלעה ןייז תעב ,דלעה ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא דיי

 -רענָא ןוא דובכ טגנערבעג םיא טָאה ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןרָאװעג

 עשיטילַאּפ ערעסעב ךס ַא ייב ,ןסַאמ עשידיי יד זנוא ייב ןענייז --- גנונעק
 -ַאפ טנעקעג טָאה'מ ואוו טרָאד ,ליטש ןוא וויסַאּפ ןבילבעג ,ןעגנוגנידַאב

 טָאה ױזַא ןוא ...שַא טקנַאצעג זיולב טָאה ,םַאלפ ןקיטכעמ ַא ןרעקַאלפרעדנַאנ

 ,ץניוָארּפ רעשיצילַאג רעד ןופ ןבעל עשידיי עקידכעבענ סָאד טּפעלשעג ךיז
 -טעטש ןוא טעטש יד ןיא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ רעטעברַא עשידיי ךעלעפייה

 ןייזטסואװַאב ןָא ןעװעג ןענייז ייז לייו ,טפמעקעג טשינ ןבָאה ייז .ךעל

 ןעװעדָאה טלָאװעג ייז טָאה'מ לייוו ,טפַארק-סנבעל ןָא ןבעל ַא .קשח ןָא ןוא
 *,,ןטרָאג ןדמערפ ַא ןיא

 עשידיי יד ןשיוװצ טייקיטעט עשיטסילַאיצָאס יד ןריזירעטקַארַאכ ןכָאנ

 ןייא, :עיצַארַאלקעד יד רעטייו טגָאז ,ןרָאי עטצעל יד ךשמב רעטעברַא
 יװ ,גונעג טשינ זיא טַאירַאטעלָארּפ ןשילױּפ ןוא ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ערעדנַא עלַא ןופ טַאירַאטצלָארּפ ןרַאפ עינַאזינַאגרָא ןייא גונעג טשינ זיא'ס

 ןטעטילַאנָאיצַאנ עקיזָאד יד ןופ עדעי יֹוי ןוא ,ךיירטסע ןיא ןטעטילַאנָאיצַאנ

 יעלָארּפ רעשידיי רעד ךיוא ףרַאד ױזַא ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא טגָאמראפ

 ןופ ןסערעטניא-ןסָאלק יד זיולב טשינ; ..?עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןבָאה טַאירַאט

 -ַאגרָא ַאזַא ןעגנַאלרַאפ ךיירטסע ןיא טאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןופ רָאנ ,ןשיריי

 -סיוא ןייק טשינ זיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד .עיצַאזינ

 יד ,דיחי םענעי רעדָא םעד ןופ ,ּפָאק םענעי רעדָא םעד ןופ שינעטכַארט

 -כיר רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןסיוטש אפוג ןעגנוגנידַאב-סנבעל
 רימ עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עשירָאטסיה-ךעלטפַאשלעזעג יד ןיא .גנוט

 -טינ עשירָאטסיה ַא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד זיא ,ןבל
 -לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ) םַארגָארּפ רענירב רעד, ..,"טייקידנעוו
 עקיזָאד יד זנוא רַאפ טלוב ןוא רָאלק טנעקרענָא (יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 -ַאטעלַארּפ ןרַאפ טנעקרענָא רע תעב ,טכער עקידתודוסי ןוא עלעיּפיצנירּפ

 .לרוג ןייז ןגעוו ןרידיצעד וצ ןײלַא טכער יד טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ טַאיר

 "ידי רעד !ןרידיצעד ָאד ףרַאד טַאירַאטעלָארּפ רעשיליוּפ רעד טשינ ,ללכה

 ןגעוו ןעמיטשַאב ןיײילַא ןעק רע זַא ,ףייר טייוו ױזַא ןיוש זיא רעטעברַא רעש
 ,"! לרוג ןייז

 -סױרַא רעטעברַא עשידיי יד וצ ףור ַא טימ ךיז טקידנע עיצַארַאלקעד יד
 -רַאּפ עששיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןּפַאש ןוא .ד.ס.פ.9 רעד ןופ ןטערטוצ
 רעד ןופ ןסערעטניא ןוא ןּפיצנירּפ יד יירטעג ןייז טעװ סָאװ ,עיצילַאג ןיא ייט
 ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 רעד טימ) עיצַארַאלקעד יד ןבָאה טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ ןעמָאנ ןיא
 בקעי :םירבח 25 עקיזָאד יד ןבירשעגרעטנוא (1905 לירּפַא 20 ןופ עטַאד
 ,דנילב קחצי ,םולב הנוי ,גלַאבסַאלב םהרבא .,םיובנריב ןבואר ,סאפרעיב
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 ,לעגראפ ַאקסיצנַארפ ,רעלגיואנייא לָארַאק ,יקטוד ,ז ,ןַאמּפרָאד .י ,סָארב בקעי

 ,רעגעלדנורג .נ ,ןַאמסָארג קירנעה ,ןייטשקילג ןועמש ,דלעפנזלעפ סקַאמ

 ,ןַאמרעסַאװ םהרבא ,רעיּפַאּפ השמ ,רעגצעמ ענעלעה ,גרעבסדנַאל ,ױדנַאל סַאיזָא

 דוד ,גרעבסקעוו דלָאּפָאעל ,גנַאלנַאּפש ףלָאדַא ,ָאריּפַאש רשָא ,ךָאּפ םהרבא

 ,ןַאמטנַא ,י ,ץיגיױו
 סָאװ ,רעדנירג ןוא ןרענָאיּפ לָאצ יד סיוא טשינ טייוו טּפעש המישר יד

 ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקידנעטשבלעז ַא ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא ןבָאה

 -עג ןפיוא ןעמוק ,תורוש יד טָא קידנביירש .עיצילַאג ןיא סַאלק-רעטעברַא

 ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םירבח לָאצ ַא ןופ ןעמענ יד קנַאד

 רעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג רעטעּפש ןבָאה ןוא ײטרַאּפ רעיינ רעד
 ;לשימעשּפ ןופ ױדנַאל בייל ןוא טסַאפ ,מ --- :ןענָאמרעד ריִמ .גנוגעװַאב

 רעקענ (סַאיזָא) עשוהי ןוא רעטקַא .רד ;שטַאשטוב ןופ רעלזָאמ םלעזנא .רד

 ,רענייפ ןָאעל .רד ,רעביירש קירנעה .רד ,ןַאמטוג סקילעפ .רד ; גרעבמעל ןופ

 ןַאמרעה רעדירב ;ײמָאלָאק ןופ רָאש .רד ; עקָארק ןופ רעלבָארג בקעי ןוא
 ,לעדנַאמ .א ,ךירטש .רד ,סלעזיימ ,רעציבמעד חסּפ ;וָאװַאלסינַאטס ןופ

 .ערעדנַא ליפ ןוא ןַאמלעק ןָאעל
 -ָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַא יד ןרימַאלקָארּפ סָאד

 יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-יַאמ עט1 יד ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא יײטרַאּפ רעשיטַארק
 יד .עיצילַאג חרזמ ןוא :.ברעמ ןופ טעטש לָאצ ַא ןיא רעטעברַא עשידיי

 -רעייפ ַא ןיא ךרודַא ןענייז ןוא טכוזַאב ךיײרלָאצ ןעוועג ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ
 -ַָאמ עטסקיטכיוו יד טגנערבעג ןבָאה רענדער יד .גנומיטש רענעביוהעג-ךעל

 זַא ,טרעלקרעד ןוא ײטרַאּפ ַאזַא קיטיונ טגנידַאבמוא זיא'ס סָאװרַאפ ןוויט

 ןלעוו ,ײטרַאּפ רענעגייא רעד ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ,רעטעברַא עשידיי יד
 .רעטעברַא עשיניַארקוא ןוא עשיליוּפ יד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןפמעק רעטייוו
 ןעגנולמַאזרַאפ יד ךָאנ דלַאב ןבָאה ,ןליו םעד ןופ קורדסיוא ןַא יװ

 ענעסָאלשעג ןיא .רענעפ עטױר יד רעטנוא ןגוצ טרימרָאפ ךיז

 ןטקנוּפ-למַאז עלַארטנעצ יד וצ טרישרַאמ רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ןעייר
 טרישרַאמ רעטעּפש רעטעברַא עשיניַארקוא ןוא עשיליוּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ,טעטש יד ןופ ןסַאג-טּפיוה יד רעביא סעיצַארטסנָאמעד עמַאזניימעג יד ןיא

 .רעטעברַא עשידיי 2000 בורק טרישרַאמ ןעייר יד ןיא ןנָאה עקָארק ןיא

 -עיצַארטסנָאמעד ַא ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ טציא ןעמ טָאה טעטש לָאצ ַא ןיא
 ןלַארטנעצ םוצ טרישרַאמ ןבָאה ייז תעב) רעטעברַא עשידיי זיולב ןופ גוצ
 ןשיוװצ ,רעדיל עשיטסילַאיצָאס ןופ גנַאזעג ןוא רענעפ עטיור טימ (ץַאלּפ-למַאז

 ,דנוב ןופ העובש יד ייז

 -שדוח ַא גרעבמעל ןיא ןעניישרעד וצ ןביױהעגנָא טָאה 1905 לירּפַא ןיא
 רַאפ טפירשטייצ ,טַארקַאמעד-לַאיצַאס רעשידוי רעד ןעמָאנ ןטימ לַאנרושז
 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא קיטירק ,רוטַארעטיל ,טפַאשנסיװ רעשיטסילַאיצָאס

 טָאה ,ןרעמונ ףניפ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סע ןכלעוו ןופ ,לַאנרושז רעד

 תועידי עקיטכיו עלַא טגנערבעג ,ןכַאז עשירַארעטיל ןוא ןעלקיטרַא ץוחַא
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 -ָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ טירט עטשרע יד ןגלװ

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארק

 ןענייז סָאװ ,ןפורפיוא ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -קע רעטנזיוט ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ
 6:000) שידיי ןיא ? רימ ןליװ סָאװ :עיצַארַאלקעד יד ייז ןשיווצ ,ןרַאילּפמעז

 שידיו סערגנַאק ןרַאפ :(ןרַאלּפמעזקע 5,000) שילױּפ ןוא (ןרָאלּפמעזקע

 ןַאמסָארג קירנעה ןופ רושָארב ַא סױרַא ךיוא זיא'ס ,(1,500 שיליוּפ ,0
 .עגַארפ-ןדיי רעד עגונב טַאירַאטעלַארּפ רעד שילױּפ ןוא שידיי ןיא

* 
 לא לא

 ,דנוב רענַאיצילַאג רעד ןרָאװעג ןריובעג 1905 יַאמ ןט1 םעד זיא ױזַא
 דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא םעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ רָאי 8 בורק
 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא

 ,ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןעוועג דנַאלסור ןוא ךיירטסע ןענייז שיטילָאּפ
 -ָאמעד ןופ געוו ןפיוא 1848 ןופ עיצולָאװער רעד טניז ןעגנַאגעג זיא ךיירטסע

 עלַא ןיא עטקיטכערַאבכײלג ןעוועג ןענייז ןדיי .גנולקיוװטנַא רעשיטַארק

 ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ סָאד ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ ןלייט
 ,דנַאלסור ןיא יו שרעדנַא ןעוועג זיא ,ןדיי-טינ ייב ןוא ןדיי ייב ,עיצילַאג
 סע םגה ןוא ,עלַאגעל סיואכרוד ןעוועג ָאד ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד

 -ָארּפ יד ,עסערּפ יד רעבָא זיא ,תופידר עשיאייצילָאּפ ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה
 יד ןעוועג זיא גָאזנָא-ףמַאק ַא .עיירפ ַא ןעוועג טפירש ןוא טרָאװ ןיא עדנַאגַאּפ

 -ָאיצַאנ רעד ןגעק עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנודנירג

 םירבח ענעגייא יד יבגל ,עטכַאילש רעשיליוּפ רעד ךרוד גנוקירדרעטנוא רעלַאנ

 -רַאפ רעד ןגעק טלָאװער ַא ןעוועג סע זיא קיטייצכיילג ןוא .ד.0.9.9 רעד ןופ

 ,עיצַאלימיסַא רעקידתועיבצ רעד ךרוד לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םנופ גנוכעווש

 רַאפ קילטנעצרָאי עטצעל סָאד זיא עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןבעל ןשידיי ןיא
 ןשיטילָאּפ ןיא ,טייצ עשירעפעש טסכעה א ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 רַאפ ףױרַא-גרַאב ןשימרוטש ןופ דָאירעּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ךיירטסע ןופ ןבעל
 טייצ יד .,סעיצַאנ עלַא ןופ ןסָאמ-סקלָאפ יד רַאפ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 רעטנוא םגה -- געוו םענעגייא םעד דנוב רענַאיצילַאג ןרַאפ טנכייצעגנָא טָאה

 -ערט רעד ןייז וצ : דנוב רעדנעלסור ןרַאפ יוװ --- ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ץנַאג

 -רַאפ רעד ףיוא ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנובערטש עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעג
 -עקרענָא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןיא דרַאגנַאװַא רעד ,סַאג רעשידיי רעטכשוח
 ,(*ךַארּפש ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טכער-סנבעל יד רַאּפ ,גנונ

 ןשינעעשעג עטסקיטכיװ יד ןעלדנאהאב רימ ןלעװ ןעלטיּפאק עקידרעטייװ יד ןיא (*

 אב ייברעד ךיז ןבָאה רימ .ײטרַאּפ רעשיטארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןיא

 ,ץנעדנַאּפסערַאק ענעבירשעג ךיוא יװ ,ןלאירעטַאמ עטקורדעג ענעדישרַאפ טימ -- סצונ

 ןופ ןַאמטוג סקילעפ .רד טכיזרעביא םענײמעגלא ןא ןבירשעג זנוא רָאפ טָאה םעד ץוחא

 רעשידי רעד ןופ רעיובטימ ענעבילבענךבעל לָאצ רעניילק רעד ןופ רענייא ,עקיסקעמ
 .עישלַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטארקַאמעד-לַאיצַָאס
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 ךָאפנעמַאוװצ רעטשרע רעד ?7

 יָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַא יד ןרימַאלקָארּפ ןכַאנ

 םוצ ףוד ַא טזָאלעגסױרַא טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד טָאה ײטרַאּפ רעשיטַאוק

 ןיא ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ןענייז ףור םעד רעטנוא .רָאפנ;מַאזוצ-גנודנירג
 ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,םירבח עבלעז יד טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ ןעמָאנ

 ,ג ןוא גלאבסאלב םהרבא --- ייווצ ץוחַא ,? רימ ןליוו סָאװ עיצַארַאלקעד יד

 ןוא עזָאר ןַאילימיסקַאמ ןעמענ יד ךיז ןעניפעג טרָא רעייז ףיוא .רעגעלדנורג

 .רעבגניא סוקרַאמ
 1905 ינוי ןט10 ןוא ןטפ םעד ןַעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג רעד

 -ָאד יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןטערטרַאפ ןבָאה ןטַאגעלעד 52 .גרעבמעל ןיא
 ,שטַאשטוב ,ועשטָאלז ,דָארב ,לָאּפָאנרַאט ,גרעבמעל ,עקָארק :טעטש עקיז

 ;ןטקנוּפ עקיזָאד יד ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד ,לשימעשּפ ןוא ווָאנרַאט
 ,עס}רּפ ,ןדנָאפ ,קיטקַאט ןוא עיצַאטיגַא ןופ ןגַארפ ,םַארנָארּפ-ײטרַאּפ ,ןטכירַאב

 ,םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 -עג טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ טכירַאב ןייז ןיא טָאה רעלגייאנייא לָארַאק
 ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס סָאװ ,ףמַאק ןופ קילברעביא ןכעלטכישעג ַא ןבעג

 ןטַאגעלעד עשידיי 40 ןופ .ײטרַאּפ ,ד .ס רעשידיי ַא רַאפ .ד.ס.9.9 ןופ ןעייר יד

 לָאצ עשּפיה ַא ןיוש ןענייז (1904) .ד.ס.פ.ּפ ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטצעל ןפיוא

 ,יטרַאּפ רעשידיי ַא רַאפ ןעוועג
 ןופ טייקידנעװטיונ יד טעדנירגַאב שיטערָאעט טָאה ןַאמסָארג קירנעה

 ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי א
 -נײרַא טָאה רע ןוא סָארב בקעי טרירעפער טָאה םַארגָארּפ-ײטרַאּפ ןנעוו

 רעשידיי רעד ןופ סערגנָאק רעטשרע רעד; : עיצולָאזער עקיזָאד יד ןגָארטעג
 םַארגָארּפ סָאד םַארגָארּפ ןייז רַאפ ןָא טמענ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לָאיצָאס

 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סָאװ ,עיטַארקָאמלד-לַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןופ

 רעשיכיירטסע רעד ןופ םַארגָארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ סָאד ןוא ןיוו ןיא 1901 רָאי
 ,?ןירב ןיא 1899 רָאי ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סָאװ ,עיטַארקָאמעד-לָאיצַאס

 .ןעמונעגנָא קימיטשנייא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה עיצולָאזער עקיזָאד יד
 רעד םורַא .ײטרַאּפ רעד ןופ טוטַאטס םעד טרירעפער טָאה ךָאּפ םהיובא

 עיינ יד יצ טריטַאבעד ןעמ טָאה רקיעב .עיסוקסיד עגנַאל ַא ןעוועג זיא עגַארפ
 -עגנָא ןעמ טָאה ףוסל .ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי ןקורסױרַא לָאז ײטרַאּפ

 .ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ןגעוו טקנוּפ ַא ןָא טוטַאטס ןטגיילעגרַאפ םעד ןעמונ
 -קַאט ןוא עיצַאטיגַא ןגעוו טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה ןַאמסָארג קירנעה

 רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו : סעיצולָאזער ייווצ ןגָארטעגנײרַא טָאה רע .קיט

 -ער עטשרע יד ;ײטרַאּפ .ד.ס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד וצ ןוא .ד 59
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 ןוא ײטרַאּפ ,ד.ס רעשידיי ַא ןופ טייקידנעווטיונ רעד ףיוא ןָא טזייוו עיצולָאז

 טלייטרוארַאפ טרעוו'ס ..ד.ס.9.9 רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ רעשינָאמרַאה ַא ןופ

 רעיינ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןבָארגוצרעטנוא .ד.ס.9.9 רעד ןופ קיטקַאט יד
 -ָארּפ ןשיליױּפ םעד ןרעלקוצפיוא עיצקַא ןַא ןבייהוצנָא טסילשַאב ןוא ײטרַאּפ

 עטייוצ יד ,ײטרַאּפ ,ד.ס רעשידיי ַא ןופ טייקיטיונ רעד ןגעוו טַאירַאטעל

 -ירטסע רעד ןופ וויטוקעזקע רעד סָאװ טקוקעג טשינ זַא ,טגָאז עיצולָאזער
 עטעדנירגעג-יינ יד טנעקרענָא טשינ טָאה עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשיכ

 רעד ןופ לייט ַא רַאפ ײטרַאּפ עשידיי יד ךָאד ךיז טכַארטַאב ,ײטרַאּפ עשידיי

 לָאז ײטרַאּפ עשידיי יד זַא ,ןעימַאב ךיז רעטייוו ףרַאד'מ ..ד.ס רעשיכיירטסע
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סעיצולָאזער יד .ןרעו טנעקרענָא לעיציפָא

 -יטשנייא ,םזינויצ םוצ גנואיצַאב רעד ןגעוו טרירעפער טָאה סָארב בקעי

 סָאװ ,עיצולָאזער עטגיילעגרָאפ ןייז ןעמונעגַיָא רָאפנעמַאװצ רעד טָאה קימ

 ןעגנוריטַאש ענייז עלַא ןיא םזינויצ ןגעק סױרַא ךיז טגָאז

 סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רעקענ עשוהי ןופ טַארעּפער ןכָאנ

 ,שידיי ןיא טַאלב-שדוח ַא ןוא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגסױרַא --- עסערּפ רעד ןגעוו

 ,שיליוּפ ןיא טַאלב-עיצַאמרָאפניא ןַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא יו

 -וצ רעד .,טנגוי רעד ןגעוו טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה רעיּפַאּפ השמ

 -ַאגרָא ןרעוו ןפַאשעג ןלָאז רעטרע עלַא ןיא זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רָאפנ;מַאז

 -וצ-דנַאל ַא ןרעוו ןפורעג לָאזס ןוא רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ סעיצַאזינ

 ,גנוריפַיָא ןַא ןלייווטיוא לָאז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןופ ּלָאפנעמַאז

 -ַאב ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ַא טלייועגסיוא טָאה רָאפנעמַאזצ רעד
 ןענייז טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא .עקָארק ןיא ןייז לָאז טרָא-ץיז ןייז טמיטש

 ז ַאמסָארג קירנעה ,רעלבָארג בקעי ,סָארב בקעי :ןרָאװעג טלייוועג

 ,(עקָארק ןופ עלַא) םולב הנוי לאומש ,רעיּפַאּפ השמ ,גנַאלנַאּפש ףלָאדַא ,יקטוד

 ,(גרעבמעל) ךאּפ םהרבא ,דנילב קחצי ,רעלגייאנייא לָארַאק

 ןפיא טנעיײלעג טָאה'מ סָאװ ,ןעגנוסירגַאב ענעדישרַאפ יד ןשיװצ

 .ךדנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ווירב ַא ןעוועג ךיוא זיא ,רָאפנעמַאזוצ

 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא רימ ןענייז ,טסייוו ריא יווק : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ווירב ןיא
 ןשידיי םעד ןופ ןסערעטניא יד וצ זיולב טייקיטעט ריא טצענערגַאב סָאװ

 רַאפ ןטלַאהעג דימת רימ ןבָאה רעבירעד .דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלָארּפ
 -ץיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןפוא זיא טשינ ןכלעוו ףיוא ןשימוצניירַא ךיז ךעלגעממוא

 ךיוא רעבָא זיא ךייא ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רענַאיצילַאג רעד ןופ םינינע

 -ַאּפמיס רעד רַאפ ןצנַאג ןיא סיואכרוד זיא ליפעג רעזנוא זַא ,טסואווַאב
 ןבָאה רימ .ןרענָאיּפ סלַא סױרַא טערט ריא רעכלעוו רַאפ ,ךַאז רעשיט
 -יימ יד טקיטכערַאב טייקיטעט רעצנַאג רעזנוא טימ ןוא ןטלַאהעג לָאמ עלַא

 שינַאגרָא זיא סָאװ עיצַאזינַאנרָא ןַא ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי ַא רָאנ זַא ,גנונ
 זיא ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק ןופ ןדָאב םעד ףיוא ןסקַאװעגסױא
 ,ןעמַאזוצ שינָאמרַאה ייז טימ ךיז טסיג ןוא ייז טימ ןדנוברַאפ רַאבליײטעצ-טשינ
 ףמַאק רעייז ןיא ןסַאמ עקיזָאד יד ןופ ןירעריּפנָא עלַאער ,עתמא יד ןרעוו ןעק
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 רעזנוא ךייא ןקיש רימ .גנואיירפַאב רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ רעד רַאפ

 סָאװ ,רָאפנעמַאװצ ןטשרע רעייא החלצה ןשטניוו ןוא גנוסירגַאב עקיצרַאה

 -ַאב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד רַאפ טנעמַאדנופ ןטסעפ ַא ןגייל ףרַאד

 ,(=* "עיצילַאג ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעוו
 רעד רַאפ ןעמָאנ רערעלוּפָאּפ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה בייהנָא עמַאס ןופ

 ַאיטרַאּפ אקסווָאדיזעז ןעמָאנ ןשיליוּפ םנופ תובית-ישאר יד) .ם.פ.שז : ײטרַאּפ
 טמירַאב דלַאב ײטרַאּפ יד זיא ןעמָאנ םעד טָא רעטנוא .(ַאנעטיטסילַאיצַאס

 -לעוו וצ ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ךיוא ,ליצילַאג ץנַאג רעביא ןרָאװעג

 ןיא ךיוא .טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ עטקעריד ריא טכיירגעג טשינ טָאה סע עכ
 עיינ יד עיטַאּפמיס טימ ןעמונעגפיוא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה עניווַאקוב

 .דנוב רענַאיצילַאג רעד -- ןפורעג ךיוא ײטרַאּפ יד טָאה'מ .ײטרַאּפ

 םענײמעגלַא ןרַאפ ףמַאק ןטפרַאשרַאפ ןופ טייצ יד ןעוולג זיא'ס
 ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד .ךיירטסע ןיא טנעמַאלרַאּפ םוצ טכער-לַאװ

 ןליט עלַא ןיא .גנואווש םעיינ ַא ןבעגעג ףמַאק םעד ןבָאה דנַאלסור ןיא

 -ָאיצולָאװער ַא טשרעהעג טָאה ,ןעמהעב ןוא עיצילַאג ןיא טרפב ,ךיירטסע ןופ
 -יטסילַאיצָאס רעד ןיא טמָארטשעגניײרַא ןבָאה ןסַאמ עיינ ,רעפסָאמטַא ערענ

 רעקלעפ עשיכיירטסע עלַא ןופ ןסַאמ עקידנטעברַא יד ,גנוגעווַאב רעש

 ,טכער ערעייז רַאפ ףמַאק םוצ ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ףיוא סױרַא ןענייז
 עסיורג ןופ טייצ ַא ,גנילירפ-רעקלעפ ןשיכיירטסע ןופ טייצ יד ןעוועג זיא'ס

 ןענופעג ןבָאה ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ ןעגנוזָאל עשידנוב יד .ןעגנונעפָאה
 .עיצילַאג ןיא סעקינשַאּפערָאה עשידיי ןופ ןעמייה יד ןיא גנַאלקּפָא ןפיט ַא

 -רַא עשידיי יד ןופ גנוכַאוװפיוא רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ סָאטַאּפ רעד
 טשרעהַאב טָאה ץענערג טייז רענעי ףיוא ןוא רעד ףיוא ןסַאמ עקידנטעב

 יד -- טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא ענעפַאשעג-יינ יד

 .עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס עשידיי

579 



 גנונעקרענָא רַאפ ףמַאק ןיא 8

 ןיא סױרַא ףכית זיא ןוא טרַאװעג טשינ גָאט ןייק וליפַא טָאה .ד.ס.9.9 יד
 ,ײטרַאּפ ,ד,ס רעשידיי רעטרימַאלקָארּפ רעד ןגעק "המחלמ רעקיליײיה,  ַא

 ןַא ןזיוַאב ךיז דושּפַאנ ןַאגרָא-טּפױה ריא ןיא טָאה יַאמ ןט2 םעד ןיוש

 -עברַא עשידיי יד וצ יקסנישַאד יצַאנגיא רעריפ-יײטרַאּפ ןופ ווירב רענעּפָא

 שיליוּפ ןוא שידיי ןיא ווירב םענעפָא םעד ןעמ טָאה רעטעּפש לסיב ַא ,רָלט

 יַאמ ןט8 םעד .גרעבמעל ןוא עקָארק ןופ טנעוו יד ףיוא טּפעלקעגרעדנַאנַאפ
 עיצולָאזער עפרַאש ַא ןעמונעגנָא .ך.ם.9.9 ןופ טעטימָאק-וויטוקעזקע רעד טָאה

 ױזַא ךיוא טָאה רעטעּפש געט 5 טימ ןוא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןגעק

 -כיילג .,ײטרַאּפ ,ד.ס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד ןופ גנוריפנָא יד ןוטעג
 עסערּפ-ײטרַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג רעטרע יד ןופ ןענייז קיטייצ

 טשינ ךיוא ןבָאה'ס .םילובליב ןוא םילוזליז טימ לופ ,סעיצנעדנָאּפסערָאק

 -ּפָאֹרַא ןעגנואימַאב ןוא רעוט ענלצנייא ףיוא ןלַאפנָא עשיזיפ ןייק טלעפעג
 .ןעננולמַאזרַאפ ןסיירוצ

 טפירש רעלעיצעּפס ַא ןיא ןבָאה ײטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד

 רעפטנע ןכעלריפסיוא ןַא ןבעגעג (סערגנַאק ןרַאפ) שידיי ןוא שיליוּפ ןיא

 ןוא עשיליוּפ יד ןופ ןסולשַאב יד ףיוא ןוא ווירב םענעפָא סיקסנישַאד ףיוא
 יד טימ טקידנערַאפ טרעו רעפטנע רעד .ןעגנוריפנָא-ײטרַאּפ עשיכיירטסע

 גנונעקרענָא ןייז רַאפ טפמעקעג טָאה 'דנוב' רעד יוװ ןסייוו רימ,; :רעטרעוו

 ןלעװ רימ ,ללכה .טגנערבעג טָאה רע תונברק ערעסָאװ ןסייוו רימ ןוא

 עקידנעטשבלעז ַא זיולב ןזַא ,טגייצרעביא ןענייז רימ .ןעיצקירוצ טשינ ךיז

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןבייהוצפיוא ןזייווַאב טעוװ עיצַאזינַאגרָא עשידיי

 עשידיי ַא זיולב זַא ,לּפַאטש-סנבעל ןקיטסייג ןוא ןלעירעטַאמ ןרעכעה ַא ףיוא

 טעװ ,סעיצַאזינַאגרַא ערעדנַא טימ טקיטכערַאבכיײלג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 -ַאב ןטימ טכַאמ עשיטילָאּפ א ןפַאש ןסַאמ עשידיי עוװיסַאּפ טציא יד ןופ
 םעד ףיוא ןטלַאהעגסיױא ןייג רעבירעד ןלעװ רימ .ןליצ ערעייז ןופ ןייזטסואוו

 ,(=* ?קיטכיר רַאפ טנעקרענָא ןבָאה רימ סָאװ ,געוו

 רעד ןופ רענָאיּפ רעד ןבעגעג ךיוא טָאה רעפטנל ןטעדנירגַאב-טוג ַא
 -עעזעגנָא ןוא רעלופטסנידרַאפ רעד ,עיצילַאג ןיא גנונעװַאב רעשיטסילַאיצָאס

 שטַאשטוב ןופ טַאגעלעד ַא יו ,רעלזָאמ םלעזנַא .רד ,.ך.ס.9.9 ןופ רעוט רענ

 רערעגנעל ַא ןיא רע טָאה ,9.ד.ס.יי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג ןפיוא
 וא .ך.ס.9.9 ןופ גנולעטש יד זיא'ס טקיטכערַאב טשינ יװ ןזיוועגנָא עדער
 -- ךעלנעזרעּפ ךיא, .גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעשיכיירטסע רעלַארטנעצ רעד ןופ
 טלָאװ עיצַאזינַאגרָא עטסעב יד זַא ,טלַאה -- רעלזָאמ .רד טגָאזעג טָאה

 ןוא רעשינעטור ,רעשיליוּפ ַא טָאטשנַא .ה .ד ,עלַאירָאטירעט יד ןעוועג עקַאט
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 -רַאּפ ןייא זיולב ןבָאה עיצילַאג ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא רימ ןלָאז רעשידיי
 יד ,ןקַאילָאּפ יד ,ןכעשט יד ,ןשטייד יד זַא ,רעבָא ביוא .עשיצילַאג ַא -- ייט
 -ַאזינַאגרָא ערעייז עדעי ןבָאה עשיװַאלס-םורד ןוא רענעילַאטיא יד ,רענעטור
 עבלעז יד ןבָאה טשינ ןלָאז עשידיי יד סָאװרַאפ טנורג ןייק ָאטשינ זיא ,סעיצ
 ךיירטסע ןיא זַא ,ןבירשעג ואוו-ץעגרע ןעד טייטש .ערעדנַא עלַא יװ טכער
 ,..?ןביז ,םולשו-סח ,טשינ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ סקעז רָאנ ןייז ןענעק
 רעשידיי ַא ןופ רעגנעהנָא רעכַאװש ַא ןעוועג טציא-זיב זיא רעצימע ביוא;
 ריא ןייז ,טלדנַאהַאב ױזַא ןרעװ רימ ןעו ,טציא רע זומ ,ײטרַאּפ .ד.ס
 .=* "רעגנעהנָא רעטסייה

 ףמַאק ןפרַאש ריא ןביוהעגנָא טָאה .ד.ס.ּפ.פ יד ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טכַאמעג ךיוא יז טָאה ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי רענעפַאשעג-יינ רעד ןגעק
 עשידיי ענעבילברַאפ יד ןעייר עריא ןיא ןטלַאהוצנייא ןעגנואימַאב עסיורג
 -ַאנ ןטכַאװעגפיוא ןטימ ןענעכער ךיז ןבױהעגנָא ןיוש טָאה יז .רעדילגטימ

 ןפיוא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצ
 -גייא ןיוש .ד.ס.9.9 רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה טציא .סעיסעצנָאק ןופ געוו

 -נוזַאב ַא ןופ םרָאפ עדעי ןפרַאװאוצּפָא רעלעפ ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןעזעג
 יד ןופ ןזיירק יד ןיא ןעמ טָאה לעיצעּפס ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רערעד

 -ײטרַאּפ ןט9 ןופ סולשַאב ןפיוא טַאהעג הטרח רעוט-רעטעברַא עשילױּפ
 רעד ןופ סולשַאב םעד טכַאמעגנ לטבמ טָאה סָאװ ,1904 רָאי ןיא סערגנָאק

 ןפַאש וצ (1903 ןיא) סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עריא ןופ ץנערעפנָאק

 -נירג רעד ךָאנ דלַאב רעבירעד ןעמ טָאה .טעטימָאק-סנָאיצַאטיגַא ןשידיי ַא
 ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןוא טעטימָאק ַאזַא ןפַאשעג .פ.ד.סיי רעד ןופ גנוד

 עשידיי יד ...טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא'ס .(.ד.ס.פ.ּפ רעד ןופ) עיצקעס עשידיי

 ךיוא .ד.ס.פ.פ רעד ןופ תונווכ עשירָאטַאלימיסַא יד טנעקרעד ןבָאה רעטעברַא
 .ןעמָאנ םעד רעטנוא

 -טסע רענײמעגלַא רעד ןופ גנוריפנָא יד ךיוא טָאה ,טנָאמרעד ןיוש יו

 ..ד.ס.פ.פ רעד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשיכייר
 עשידיי יד ןבָאה .ד.ס.פ.ּפ רעד ןופ ןטערטסױרַא ןטימ זַא ,טרעלקרעד טָאה יז

 -יירטסע רעד ןופ ןעייר יד ץוחמ טלעטשעג ךיוא ךיז ןטַארקַאמעד-לַאיצָאס

 -ױטנַא ערעטיב עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .עיטַארלָאמעד-לַאיצָאס רעשיכ
 רעלַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירפ םעד ןופ גנודנעוונָא רעשיטקַארּפ רעד עגונב גנוש

 םרָאפטַאלּפ ענעמונעגנָא יד ןעװעג ןיוש טלָאמעד זיא סָאװ ,עימָאנָאטױא
 עטסכעה יד ןופ גנודײשטנַא עקיזָאד יד ,ןטסילַאיצָאס עשיכיירטסע יד ןופ
 -ידיי רעטיירב רעד ןיא גנַאלקּפָא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ןצנַאטסניא-יײטרַאּפ
 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ םיאנוש יד רַאפ ,טייקכעלטנפע רעש
 זַא ,"זייוַאב רעשוריפב, ַא ,ןסיב-עדנַאנַאּפָארּפ רעטעפ ַא ןעוועג סָאד זיא
 טשינ גנוגעװַאב רעד טימ ןרָאט ןדיי זַא ןוא ?ןטימעסיטנַא; ןענייז ןטסילַאיצָאס
 ,אשמו-עגמ םוש ןייק ןבָאה

 טָאה ץנעגילעטניא רעשידיי רעויסערגָארּפ רעד ןופ ןזיירק יד ןיא
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 זיולב טשינ טכַארטַאב ןטַארקָאמעד-לַאיצַָאס עשידיי יד ןופ ןינָ) םעד ןעמ

 -ינַאמ ַא יו רעכיג רָאנ ,רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןיא ףמַאק ןכעלרעניא ןַא יו

 רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ ןופ עיידיא רענעמוקעגפיוא-יינ רעד ןופ עיצַאטסעפ

 -ַאמ ַא--הבולמ ןטעטילַאנָאיצַאנ-ליפ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עיצַאּפיצנַאמע

 ,ןײלַא יז רעכלעוו וצ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןדָאב ןפיוא עיצַאטסעפינ
 ןזיירק יד טָא ןיא ,טירטוצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,ץנעגילעטניא עשידיי יד
 עשידיי יד רַאפ טכער עלענָאיצַאזינַאגרָא עכיילג ןופ גָאזּפָא םעד ןעמ טָאה

 -ַאנ ןופ גנורעדָאפ רעד רַאפ ּפַאלק ןרעװש ַא יו ןעמונעגפיוא רעטעברַא
 ,ללכב ךיירטסע ןיא ןוא עיצילַאג ןיא ןדיי יד ןופ גנונעקרענַא רעלַא:ָאיצ

 רעכלעוו ,(רחא והיתתמ) םיובנריב ןתנ .רד רעלעטשטפירש רעטסואווַאב רעד
 ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק ןופ געוו ןפיוא ןעמונרַאפ טלָאמעד ךיז טָאה
 -ַאב רעד טָא ןיא רעריפ עטנענימָארּפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג דלַאב זיא ןוא
 -גוא (שטייד ףיוא) טפירש-ףמַאק רעפרַאש ַא טימ ןעמוקעגסױרַא זיא ,גנוגעוו
 .עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ דניק-ףיטשש סָאד לטיט ןכעלפערט םעד רעט
 ,פיד.סיי רעד ןופ עיסימ עשירָאטסיה יד ּפִא ךיוה טצַאש רבחמ רעד

 יד ןופ טנעה יד ןיא; :טביירש רע .,דנַאלסור ןיא דנוב ןופ ןוא עיצילַאג ןיא

 -ידיי רעד ןופ לרוג ןופ קלח רעשּפיה ַא טגיל עיצילַאג ןיא !ןטסיטַארַאּפעס'
 -ַאנ ןיא רעזייוו-געוו יד ןייז וצ טרעשַאב ייז זיא'ס .טעטילַאנָאיצַאנ רעש

 ,"טייצ רעקיטציא רעד ןיא ךיירטסע ןיא ןדיי יד ןופ ףמַאק ןשיטילָאּפ-לַאנָאיצ

 רעייז ןיא ןטלַאהעגסיױוא ןייז וצ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד טפור רע
 ןעועג זנוא טלָאװ ייו ,רע טביירש ,טנעמָאמ רעסיורג ַא זיא'ס,; ,ףמַאק
 קרַאטש זיא רושָארב יד ."רוד ןקיטומ-ןיילק ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טלָאװ רע ןעוו

 -עג טריטיצ ליפ זיא יז .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ
 -ידיי יד יאנגל ךיוא ,רענגעק ענעסיברַאכ יד ןופ ,לָאמלייט ןוא חבשל ןרָאװ

 ,(:ז ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עש

 זַא ,גנוגייצרעביא יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא רעמ ןוא רעמ ץלַא
 יז סָאװ םעד טימ הלווע ןַא טײגַאב עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיכיירטסע יד

 רענעגייא ןַא ףיוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ טכער יד ןענעקרענָא טשינ ליוו

 רעד ןיא ,ןסָאמ ייווצ ןופ קיטילָאּפ ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה'מ .עיצַאזינַאגרָא
 -ַאזוצ -גנודנירג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא גרעבמעל ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעז

 רעד ןעמוקעגרָאפ גרובשערּפ ןיא זיא ,ײטרַאּפ .ד.ס רעשידיי רעד ןופ רָאפנעמ

 סָאד ,ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס רעשיקַאװָאלס רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטשרע
 ןלעטש וצ ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עכַאװש ץנַאג ַא ןעוועג זיא

 יא רעטערטרַאפ ןעוועג ןענייז רָאפנעמַאזצ םעד ףיוא .טירט עטשרע עריא
 טָאה'מ .ויטוקעזקע:-יײטרַאּפ ןשירַאגנוא םעד ןופ יא ,ןשיכיירטסע םעד ןופ
 ייב געמ יצ ?גנואיצַאב עכיילג טשינ ַאזַא סָאװרַאפ :טגערפעג טכער טימ
 עימָארק, ןופ ללכ רעשירַאצ-שיסור רעד ןטליג עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעד
 ? (ןדיי ץוחַא) וועיירוועי
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* 
 לא לא

 טָאה סָאװ ,ויטוקעזקע-ײטרַאּפ ןשיכיירטסע ןופ סולשַאב םעד ןגקק
 -לֵא רעד ןיא יז ןעמעננײרַא ןגעוו .פ.ד.ם.יי רעד ןופ גנודנעוו יד ןפרָאװעגּפָא
 םוצ טרילעּפַא טעטימָאק-וװיטוקעזקע רעשידיי רעד טָאה ,ײטרַאּפ רעניימעג

 סָאװ ,?גַאט-יײטרַאּפ-טמַאזעג, םעד ,רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 -מעװָאנ געט עטשרע יד ןוא רעבָאטקָא ףוס ףיוא ןיוו ןייק ןרָאװעג ןפורעג זיא

 ןעגנערב וצ ןעגנוטיירגוצ עקירעהעג ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז'ס ,1905 רעב
 יטרַאּפ רעשיטַארקָאמד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןעגנורעדָאפ עטכערעג יד

 ,ךיירטסע ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ םורָאפ םוצ

 רעשטייד ןיא טכירַאב ַא ןבעגעגסױרַא .פ.ד.ס.יי יד טָאה גַאט-ײטרַאּפ םוצ
 ענַאל יד טרעדלישעג טָאה טכירַאב רעד .(שידיי ןיא סױרַא ךיוא) ךַארּפש

 רעזטידיי רעד ןופ גנודנירג יד ,עיצילַאג ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 ,1905 רעבָאטקָא 22 ןזיב יַאמ ןט1 ךשמ ןיא טייקיטעט ריא ןוא ייטרַאּפ .ד.ס

 רעד ןגעק קימעלָאּפ ןָא ,םרָאפ רעכעלכַאז ַא ןיא ןבירשעג זיא טכירַאב רעד
 עטייווצ ַא ךָאנ טזָאלעגסױרַא .פ.ד.ס.יי יד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ..ד 59
 ןופ ןדָאטעמ-ףמַאק יד ןגעק קימעלָאּפ רעפרַאש ַא טימ שטייד ףיוא טפירש
 ..ד.ס.9.9 רעד

 ןטלַאהעגּפָא זיא 1905 רעבמעטּפעס ןט24 ןוא ןט22 ןופ געט יד ןיא

 .,פ.ך.ס.יי רעד ןופ גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד ןופ םונעלּפ ַא עקָארק ןיא ןרָאװעג

 טלדנַאהַאב םונעלּפ רעד טָאה ,"גַאט-ײטרַאּפ , ןשיכיירטסע ןטימ תוכייש ןיא

 ןיא ,ןרילומרָאפ ןגעוו עגַארּפ יד -- ןינע ןלעיּפיצנירּפ ןקיטכיוו ןייא ךיוא
 ערעפיט יד ,חסונ ןשיטסילַאיצָאס-שיטסילַאנָאיצַאנרעטניא םענעמונעגנָא םעד

 ַא יװ ךיז ןריאוטיטסנַאק ןוא .ד,0.9פ.9 רעד ןופ ךיז ןרעדנוזּפָא ןרַאפ תוביס
 .טרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס עשידיי עמָאנָאטױא ערעדנוזַאב

 ,ד .ס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא

 יז .,בייהנָא עמַאס םייב ןעגנורעלקרעד עכלעזַא ןבעגענּפָא ןבָאה ײטרַאּפ
 -עגנָא זיא סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןיא ןפוא ןוויטקעלָאק ַא ףיוא ןָאטעג סָאד ןבָאה

 רעשיכיירטסע רעד ןופ סערגנָאק רעניוו ןפיוא קימיטשנייא ןרָאװעג ןעמונ
 סָאװ ,סערגנַאק םענעי ףיוא ,1897 רָאי ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 עיצולָאזער יד טָא .טוטַאטס-ײטרַאּפ ןויטַארעדעּפ םעיינ םעד ןסָאלשַאב טָאה

 ננולײטרעדנַאנַאפ רעד רַאפ) טכירַאב ןוויטָאמ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב --

 עלַאנָאיצַאנ ףיוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ
 -ַאיצָאס רעד ןיא טנעמוקָאד רעשירָאטסיה ַא ןבילבעג זיא --- (סעיצַאזינַאגרָא
 ןלופ םעד ןעמונעגנָא טָאה םונעלּפ רעד .ךיירטסע ןופ גנוגעװַאב רעשיטסיל

 סע רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ַא ןיא "טכירַאב-ןויטָאמ; םעד ןופ טסקעט
 ,טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי םנופ עיצַאזינַאנרָא עשיטילָאּפ יד; :טגָאזעג טרעוו
 דוסי ןפיוא טייטש עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד
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 -יטַארקָאמעד-לָאיצָאס רעד ןופ קיטקַאט רענײמעגלַא רעד ןוא םַארגָארּפ םנופ

 -ַאגרָא עשידיי יד ןפַאש וצ ןוויטָאמ יד .ךיירטסע ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעש
 "ןוויטָאמ ןיא טקירדעגסיוא ןענייז סָאװ ,עבלעז יד ןעוועג ןענייז עיצַאזינ
 רענײמעגלַא רעד ןופ 1897 רָאי ןיא ןפַאשעג ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טכירַאב
 -ןוויטָאמ םנופ טסקעט רעד טמוק ריפניירַא םעד טָא ךָאנ ."ךיירטסע ןיא ײטרַאּפ

 ליּפשייב ַא זיא טָאװ ,טנעמוקָאד םעד טָא רעטייוו ָאד ןעגנערב רימ .טכירַאב
 -מָאק ןופ גנוזייל רעשיטסילַאיצָאס רענעטלַאהעגסיױא ןוא רעטיהעגּפָא ןופ

 רענעדָאלעג ןעגנונַאּפש עלַאנָאיצַאנ טימ ,רענעי ןיא ןעמעלבָארּפ עטריצילּפ

 : הכולמ-ןטעטילַאנָאיצַאנ-ליפ רעד ןיא ,טייצ

 -בלעז טיול עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ גנוריזינַאגרָא יד;

 (1896) גארּפ ןיא גָאט-יײטרַאּפ ןפיוא ןביוהעגנָא ,ןּפורג עלַאנָאיצַאנ עקידנעטש
 ליצ םעד טָאה ,(1897) ןיוו ןיא גָאט-ייטרַאּפ ןטסקעז ןפיוא טריפעגנכרוד ןוא
 טעברַא-ריזינַאגרֶא רעד רַאפ ןעגנוגנידַאב עשיטקַארּפ עטסעב יד ןפַאש וצ

 רעד ןופ תועינמ עשיטקַארּפ יד ןדיימוצסיוא ,ךיירטסע ןקיכַארּפש-ליפ ןיא

 -נענעקרענָא .ךַארּפש רעד ןופ טייהנדישרַאפ רעד ןופ ךיז ןעמענ סָאװ ,טעברַא
 רימ ןפַאש ,ןושל ןדעי רַאפ טייקידנעט:עבלעז רעלופ ןופ טייקכעלצונ יד קיד
 ןוא (סערגנָאק) גַאט-ײטרַאּפ םענײמעגלַא םעד ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עקיטיונ יד (יײטרַאּפ רעד ןופ) טעטימָאק-וװיטוקעזקע םענײמעגלַא םעד ןיא
 -ףמַאק ןוא עטסעפ יד ,רעהַא זיב יו רעמ ךָאנ ,ןרעכיזרַאפ וצ סעיצוטיטסניא
 ,ףמַאק ןעמַאזניימעג םוצ סעיצַאזינַאגרָא ענלצנייא יד ןופ גנוקינייארַאפ עטיירג

 ןענייז טײקנסָאלשעג עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא טייקידנעטשבלעז עלַאנָאיצַאנ

 ,סיורָאפ ןרעלקדעד רימ .סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ ּפיצנירּפ-טנורג רעד
 עשיטסיניוװָאש ןוא עלַאנָאיצַאנ יד טימ ןוט וצ טשינ ןיטולחל ןבָאה רימ זַא

 טבעל זנוא ןיא .ןסַאלק עקידנציזַאב יד ןופ ןפמָאק יד טימ ןוא ןעײטרַאּפ
 -יט ןשטנעמ יד רעדנַאנ:ַאפ ןלייט ןצַאזנגעק-ןסַאלק יד זַא ,ןייזטסואווַאב רעד
 זַא ןרעלקרעד רימ .ןטייקנדישרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד יו רעקרַאטש ןוא רעפ

 ןפַאש וצ קעוװצ ןקיצנייא םעד טָאה עיצַאזינַאגרָא ןופ ןפוא רעקיזָאד רעד
 ןכַארּפש עלַא ןופ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד רעכלעוו ןיא ,םרָאפ עטסעב יד

 רענעגייא רעייז ןופ ןסַאלק עקידנריטַאולּפסקע יד ןגעק ףמַאק םעד ןריפ ןלָאז

 זיא םעד בילוצ טשינ .סעיצַאנ עלַא ןופ ןרָאטַאטַאולּפסקע יד ןגעק ןוא עיצַאנ
 "יװָאש-לַאנָאיצַאנ יד ןציטש וצ ידכ ,ןרָאװעג ןפַאשעג עיצַאזינַאגרָא יד טָא

 יז ידכ ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןסַאלק עקידנציזַאב יד ןופ ןעגנובערטש עשיטסינ

 ."ךעמַאזקריוװ ןוא רעקידתונשקע ,רעפרַאש ןפמעקַאב וצ
 -ידיי עטריזינַאגרָא יד זַא ,רעטייו טגָאז םונעלּפ ןופ עיצולָאזער יד

 רע זַא ,גַאט-יײטרַאּפ ןשיכיירטסע םענײמעגלַא ןופ ןטרַאװרעד רעטעברַא עש
 טימ טעוװ ןוא .פ.ד.ס.ײי רעד ןופ ץנעטסיזקע יד שינעטנעק וצ ןעמענ טעוו
 ןעייר יד ןיא טכער עכיילג טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןריטנַארַאג םעד
 לָאז סערגנָאק-ײטרַאּפ רעד ןעוו לַאפ ןיא .עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ
 ,ןּפיצנירּפ ענעגייא ענייז ןענעקרענָא טשינ עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעד עגונב
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 ןיג רעטירו עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד, טעוו
 רעשידיי רעד ןגעק עיצולָאזער ריא טימ ."טייקידנעטשבלעז ןופ געוו ןפיוא
 ןופ טכער-גנומיטשַאבטסבלעז ןפיוא ןעוועג רבוע .1.0.9.9 יד טָאה ײטרַאּפ
 ,(=* טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 ירד ןופ עיצַאגעלעד ַא טקישעג .ף.ד.ס.י יד טָאה סערגנָאק םעד וצ
 -טבישעג עסיורג .םולב הנוי ןוא ךאּפ םהרבא ,ןַאמסָארג קירנעה : רעדילגטימ

 רעד זַא ,טזָאלרעד טשינ ןוא טשימעגניירַא רעבָא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג עכעל
 -ײטרַאּפ .ד.ס רעשירָאטסיה רענעי ןעוועג זיא סָאד .ןרעוו טלדנַאהַאב לָאז ןינ

 רערענָאיצולָאװער ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ךיירטסע ןיא רָאפנעמַאזוצ
 -רַאּפ ןשיביירטסע םוצ טכער-לַאװ ןכיילג םענײמעגלַא ןרַאפ עיצַאטסעפינַאמ

 טסעפינַאמ ןשירַאצ םעד ןגעו העידי יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,טנעמַאל

 סױרַא ןענייז ןטַאגעלעד יד ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ןופ גיז םעד ןוא

 -גזיױט רעקילטנעצ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז סע ואוו ,סַאג רעד ףיוא

 ןעמוקעגרָאפ ןעניי'ס .טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא רעט

 "גרוב; רעכעלרעזייק רעד וצ ,טנעמַאלרַאּפ םוצ סעיצַארטסנָאמעד ענַאטנָאּפס
 -נעמַאזצ רעד ןיוש טָאה גנונדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ ייר ַא ..וו.זַא.א (ץַאלַאּפ)
 ךָאנ .טכערילַאװ רַאפ ףמַאק ןגעוו עגַארּפ רעד ץוחַא ,טלדנַאהַאב טשינ רָאפ

 ערעייז ןיא .ןרָאפעגרעדנַאנַאפ ןטַאגעלעד יד ןענייז ןעגנוטַארַאב עצרוק
 ,רעטרע

 -ייז םוש ןייק ןעלדנַאהַאב וצ טשינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס יו םעד ךָאנ

 ןוטפיוא טנעקעג טשינ .9פ.ד.ם.יי רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןבָאה ,ןגַארּפ עקיט
 -רעד רעד ןיא ,לָאקָאטָארּפ םוצ גנורעלקרעד עכעלרעייפ ַא ןבעגּפָא יו ,רעמ
 .ף.ך.ס.יי יד טָאה רעבמעטּפעס שדוח ןיא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא גנורעלק

 ,ד.ס םוצ גנודנעו ַא טקישעג וויטוקעזקע-יײטרַאּפ םענײמעגלַא םעד ךרוד
 ןיא .ײטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו סערגנָאק-ײטרַאּפ
 -לופ טכערּפשטנַא ײטרַאּפ עשידיי יד זַא ,ןרָאװעג ןזיועגנָא זיא גנודנעוו רעד

 -טסע רעד ןופ ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןעמָאנָאטױא-לַאנָאיצַאנ םעד קידנעטש

 -ײמעגלַא ריא ןופ דוסי ןפיוא טעברַא ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכייר
 גנונעקרענָא יד טרעדָאפעג רעבירעד טרעוו'ס ,קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ םענ

 סָאװ ,םעד בילוצ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיילג ןוא

 ןוא רעפסָאמטַא רעכעלטנדרָארעסיױא ןַא ןיא רָאפ טמוק סערגנָאק-ײטרַאּפ רעד

 קירוצ עיצַאנעלעד יד טיצ ,ןרעוו טלדנַאהַאב ןענעק טשינ ןלעוו ןגַארפ ייר ַא

 ףוסל ,טייצ רעקידרעטעּפש ַא ןיא ןגָארטנײרַא םיא טעוו'מ ןוא גַאלשרָאפ םעד
 -יצנירּפ רעזנוא ןופ ּפָא טשינ ייברעד ךיז ןגָאז רימ ,, : גנורעלקרעד יד טגָאז

 ,ד'ס ןשיכירטסע םעד קידנעטשלופ טכערּפשטנַא סָאװ ,גנולעטש רעלעיּפ
 ,?ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןוא קיטקַאט ,םַארגָארּפ

 -ַאקס דנַאנידרעפ ,ויטוקעזקע-יטרַאּפ ןשיכיירטסע ןופ רעייטשרָאפ רעד

 "נײרַא עיצַאגעלעד רעשידיי רעד ןופ גנורעלקרעד יד טגיילעגרָאפ טָאה ,טער

 רעטרע ערעייז ןופ ןבָאה ןטַאגעלעד עשיליופ יד .,לָאקָאטָארּפ ןיא ןגָארטוצ
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 ןבירשרַאפ .לָאקָאטָארּפ ןיא גנורעלקרעד יד ןגָארטנײרַא ןגעק טריטסעטָארּפ

 ,דנַאמַאיד ןַאמרעה ןוא יקסנישַאד יצַאנגיא ןבָאה ןגעק ןדייר וצ טרָאװ םוצ ךיז

 לָאקָאטָארּפ ןיא ןגָארטנײרַא רַאפ ןדייר וצ ןדלָאמעג ךיז טָאה ייז ךָאנ דלַאב

 ."ַאד .שטיװָארָאגירג גרָאעג עיצַאגעלעד רעניוװָאקוב רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 ןוא טרָאװ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז תעדה-בושי ַא ךָאנ ןבָאה דנַאמַאיד ןוא יקסניש
 ,(=* ןרילָאקָאטָארּפ וצ גנורעלקרעד יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 .דס רעשיכיירטסע רעניײמעגלַא רעד ןופ גנואיצַאב עקידרשוימוא יד

 זיא עיצילַאג ןיא יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד וצ ײטרַאּפ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ךיוא זַא ,טקַאפ םעד ןופ גנוקיטעטשַאב ַא ןעוועג

 ַא ןרָאװעג גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארּפ יד זיא גנוגעװַאב

 ןופ םוקפיוא םוצ ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ טָאה .ך.ס.9.9 יד .עגַארפ-טכַאמ

 רענײמעגלַא רעד רַאפ .סַאגרעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא טנערוקנָאק ַא

 ,גָאװ רעמ טַאהעג .ד.ספ.פ רעד ןופ טרָאװ סָאד טָאה ײטרַאּפ רעשיכיירטסע

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנַאלרַאפ רעד יװ

 ןשיוצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסילַאיצָאס-ןדיי עטרילימיסַא יד ןבָאה םעד ץוחַא

 יד ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןיא רעוט ןוא רעריפ עטסטנעקרענָא יד

 רערעדנוזַאב ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טלָאװעג טשינ טַאלג ,סעיצַאנ ערעדנַא
 רעייז וצ הריתס ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי

 ..ןדיי עגונב גנולעטשנייא רעשירָאטַאלימיסַא
 -ניא ןשיכיירטסע? ןופ ּפָארַא-גרַאב געוו רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה דלַאב

 -ָאיצַאנ רעד רעבָא ,ןסקַאװעג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ,?לַאנָאיצַאנרעט

 רָאפנעמַאזוצ רעד .ןלייט עריא עלַא ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה ףמַאק רעלַאנ
 טמַאזעג, .ד,ס רעשיכיירטסע רעד ןופ רעטצעל רעד ןעוועג זיא 1905 ןופ

 רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב יד ,?ײטרַאּפ

 ,טרעדנוזעגּפָא ןוא טרעטייוורעד
 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןשיווצ טעברַא-ריזינַאגרָא עטקרַאטשרַאפ ַא

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס רעדייא ,רעירפ טייצ ַא טימ ךָאנ ןביױוהעגנָא ךיז טָאה
 טקילפנָאק רעכעלרעניא רעד טפרַאשרַאפ ךיז טָאה'ס רעמ סָאװ ..פ.ד.ם.יי יד

 טרירטנעצנָאק רעוט-ייטרַאּפ עשידיי יד ןבָאה רעמ ץלַא ,.ד.ס.9.פ רעד ןיא
 טקרַאטשעג טָאה סָאד ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןעיוב ןפיוא תוחוכ ערעייז

 טָאה סָאד ,גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעלעיציפָא רעד טימ ףמַאק ןיא עיציזַאּפ רעייז

 רעד טימ ןסירעגרעביא קיטליגדנע ןבָאה ייז ןעוו ,עזַאב עטסעפ ַא ןבעגעג ייז

 טרימַאלקָארּפ זיא'ס ןעוו .ײטרַאּפ עקידנעטשבלעז ַא ןפַאשעג ןוא .5

 -רַאפ עלענָאיסעפָארּפ עשידיי יד ןענייז ,.ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ גנודנירג יד ןרָאװעג

 .ײטרַאּפ רעיינ רעד וצ ןענַאטשעגוצ עלַא טעמכ ןענייא
 ןופ סערגנָאק םעד טלעטשעגוצ טָאה .ּפ.ד.ס.יי יד ןכלעוו ,טכירַאב ןיא

 רעבָאטקָא ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד .ס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד

 "רַא עשידיי עטריזינַאגרָא לָאצ יד סלַא 2,500 רעביא ןבעגעגנָא טרעוו ,5
 רעפיצ יד .יײטרַאּפ רעטעדנירגעג-יינ רעד ןיא טקינייארַאפ ןענייז סָאװ ,רעטעב
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 ךָאנ ,עיצילַאג ןופ ןעגנוגנידַאב יד רַאפ ןוא ענעבירטעגרעביא ןייק טשינ זיא

 ץנַאג ַא סָאד זיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ץנעטסיזקע ןופ םישדח עכעלטע עטשרע יד
 -עג ןענייז רעטעברַא עשינעטור ןוא עשיליוּפ יד ךיוא) .לָאצ עקידנטיידַאב
 ,(טריזינַאגרָא ךַאװש ןעוו

 ערענעלק יד רעביא עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעד ןופ גנוטײרּפשסיױא יד
 ריא ןיא טָאה עכלעוו ,ד.ס.פ יד .טעברַא ערעוװוש ַא ןעוועג זיא טעטש

 -נָאק טָאה ,קיטילָאּפ-לַאװ ריא רקיעב טַאהעג ןעניז ןיא טעברַא-ריזינַאגרָא

 ןזיועגסױרַא טשינ ןוא טעטש עסיורג יד ףיוא טייקיטעט ריא טרירטנעצ
 עשידיי ןסַאמ ערעיײז טימ טעטש עניילק יד רַאפ סערעטניא ןטסדנימ םעד

 ןבָאה ייז וצ .טײקנענַאטשענּפָא ןוא טנלע ןיא ענעקנוזרַאט ,ןשטנעמ-סטעברַא

 -ַאיצָאס ןופ טרָאװ סָאד טכַארבעג ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ רעגנעהנָא יד טציא
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ דנַאברַאפ םעד ןופ ןזיוועגקירוצ .םזיל

 עשיטסילַאיצַאס סָאד ןעגנערב וצ עטשרע יד ןעוועג ייז ןענייז ,ךיירטסע ןיא
 ןוא .עיצילַאג ןופ ןלייט עלַא ןיא סַאג רעשידיי רעטכשוחרַאפ רעד ןיא טרָאװ
 ןוא שיזיפ טקירדרעטנוא ןוא טריטַאולּפסקע קידארומ ,רעטעברַא עשידיי
 רעגַאב -ףמַאק ןוא גנורעטסיײגַאב טימ .ןפורעגּפָא םערַאװ ךיז ןנָאה ,קיטסייג
 ,ײטרַאּפ .דיס רעשידיי רעד וצ ןענַאטשעגוצ ייז ןענייז

 ךיז גנוגעװַאב עיינ יד טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק יד ןיא

 יד ןופ תופידר יד ףיוא ךיוא ןוא סענַאקיש עשיאייצילָאּפ ףיוא ןסױטשעגנָא

 עטסעב יד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעקילק-הליהק יד ןוא שדוק-ילכ עשידיי
 רעד זיא ,לשמל ,ועשטָאלז ןיא .טכַאמ רעלַאקָאל רעד טימ ןעגנואיצַאב

 -ײטרַאּפ רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רעדיינש רעד ןופ לַאקָאל

 םוש ַא ןָא טייצ קיטש ַא ףיוא ײצילָאּפ רעד ןופ טעמתחרַאפ ןרָאװעג ,לַאקָאל
 -עג טײלעגנוי עשידיסח ןבָאה ווָאנַאשכ לטעטש ןיא .טנורג ןכעלצעזעג

 ףיוא ןגָאלש ןפרָאװעג ךיז ןוא .ף.ד.ס.יי רעד ןופ לַאקָאל ןפיוא םָארגָאּפ ַא טכַאמ

 עקָארק ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םירבח ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ןַאמסָארג קירנעה
 ןעמוקעגרָאפ וליפא רעטעּפש זיא לַאדנַאקס םעד ןגעוװ .גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא

 ,טכירעג-ףָארטש ןקיטרָא ןיא סעצָארּפ ַא

 עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,טעטש ערעסערג יד ןיא
 ןוא רעוט עשיליּפ יד טריקַאטַא ןא טרעטשעג ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא

 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןיא .רעגנעהנָא עשידיי ענעבילברַאפ ערעייז

 -ײלַאב טימ לופ ,עינַאּפמַאק עשיטַאמעטסיס ַא ןרָאװעג טריפעג זיא עסערּפ
 ןעניי'ס .ײטרַאּפ .ד.ס רעשידיי רעד ןגעק ,ןעננואיירדרַאפ ןוא ןעגנוקיד
 ןטוג א ןבעג טעוו ףמַאק םעד ןופ ָאווינ ןגעוו ,ןפורפיוא עלעיצעּפס סױרַא ךיוא

 ןיא ןענישרעד 1906 רַאונַאי 7 םעד זיא סָאװ ,ףורפיוא רעגנַאל ַא ףירגַאב
 רעד ןופ רעריפ םענעעזעגנָא ןופ טפירשרעטנוא יד טגָארט ןוא לשימעשּפ
 ךיז טָאה טלדנַאהעג .ןַאמרעביל .ה .רד ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ

 רעד ןופ גנוזעלרָאפ ַא ןסירעגּפָארַא ןבָאה םירבח-ייטרַאּפ ענייז סָאװ ,םעד ןיא
 ענייז ןופ גנולדנַאה יד רע טקיטכערַאב זיולב טשינ .ײטרַאּפ .צָאס רעשידיי
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 ןופ רעוט יד זַא ,םלוע םעד ןדיירוצנייא ךיז טימַאב רע רָאנ ,םירבח

 (שילױּפ ןיא) ףורפיוא רעד ..ןטסינויצ ןענייז ײטרַאּפ .דיס רעשידיי רעד
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניי עגנוי עכעלטע, :רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טבייה

 רעטכייל ידכ ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי ןבעגעג ןעמָאנ ַא
 -נוזָאל עשיטסינויצ יד רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ ןענעק וצ
 ןשינעעשעג יד םורַא טדער סָאװ ,ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא ךייא וצ ןבָאה ,ןעג

 טָאה ןטנעדוטס רעוועקָארק יד ןופ רענייא סָאװ ,גנוזעלרָאפ רעד בילוצ
 עשידיי יד ואוו ,ףורפיוא םעד .".י .פ רעבמעצעד 31 םעד ןטלַאה טלָאזעג
 ,"ןטסינוצע ןוא ?ךעלגנייא ןפורעג רדסכ ןרעו רעוט עשיטסילַאיצָאס

 טביולרעד וליּפַא ךיז טָאה ןַאמרעביל ןַאמרעה .רד .ןעיירעצעה טימ לופ זיא
 ןבָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ רעדנירג יד זַא ,ןגָאז וצ
 -טסירק יד ןגעק רעטעברַא עשידיי יד; ןריזיטַאנַאפ וצ ידכ ,ןפַאשעג יז

 "רעוו יד טימ .ד.ס.פ9 ןופ רעריפ רעד טקידנערַאפ ףורפיוא םעד ,?עכעל
 ןופ ןליוו עכלעוו ,ןטנַאגירטניא עקשטיגניי יד קעװַא ךיז ןופ טביירט, :רעט

 ַא ףיוא ןטלָאװ ןוא סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ ערעייז רַאפ זייּפש ןכַאמ ךייא

 יד ןשיווצ םזיניוװָאש ןזעיגילער םעד ןזָאלברעדנַאנַאפ טלָאװעג ןפוא ןערטיכ

 יײז ןלעטש ליצ ןקיטכערטרעדינ ןקיזָאד םוצ געוו ןפיוא ןוא ןסַאמ עשידיי
 ..?טַארַאפ --- ןוא הריסמ ,תוליכר ,ןגיל רַאפ ּפָא טשינ ךיז

 יגעו ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז עיצַאזינַאגרָא עיינ יד רעבָא טָאה םוטעמוא
 עירָאטירעט רעיינ ַא ןיא ןעגנורדעגניײרַא זיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד

 ןעמוקעגרָאפ זיא'ס .תוחומ יד ןיא טלָאװער ַא ןפורעגסױרַא םוטעמוא טָאה ןוא

 טכירעגמוא ןכָארבעגסיױא ןקיירטש ןענייז לָאמטּפָא ,ןקיירטש לָאצ עסיורג ַא
 -ּפָא יד ןליּפַא טּפַאכעגמורַא טָאה גנוגעװַאב-קיירטש יד .טיירגעגוצ טשינ ןוא
 יד ןבָאה ווָאװַאלסינַאטס ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ גונעג .ןזיירק עטסנענַאטשעג

 "רֶָא רעד וצ ןעמוקעג ןענייז ןוא הרבח ַא ןפַאשעג םירדח יד ןופ סרעפלעב

 "ייז סרעפלעב קיצרעפ .ןפלעה ייז לָאז יז זַא ,פ.ד.ס.יי רעד ןופ עיצַאזינַאג

 ךיז ןוא טייצ ןכָאװ סקעז טרעיודעג טָאה סָאװ ,קיירטש ַא ןיא סױרַא ןענ

 רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא סרעפלעב יד ןופ קיירטש רעד .גיז ַא טימ טקידנעעג

 "ייא טשינ טָאה ףמַאק ןופ עיצקעל רעשיטקַארּפ רעד טָא ךָאנ .עיצילַאג ןיא

 וצ רעבירַא זיא ןוא ?עיסעפָארּפ, ןייז טזָאלרַאפ סרעפלעב עגנוי יד ןופ רענ

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ דילגטימ רעיירטעג ַא ןבילבעג ןוא ךַאפ ןשהכאלמ-לעב ַא

 ןבעל ןיא געו םעיינ ַא ףיױא טריפעג םיא טָאה סָאװ
 סערגנָאק םוצ טלעטשעגוצ טָאה ייטרַאּפ .ד.ס.יי יד סָאװ ,טכירַאב ןיא

 (1905 רעבָאטקָא) ןיוו ןיא ײטרַאּפ .ד.ס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד ןופ
 ןוא עיצילַאג ןיא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןגעוו גנורעדליש ַא ןבעגעג טרעוו
 :טגָאז טכירַאב רעד .רעטעברַא עשידיי יד ןריזינַאגרָא וצ ןעגנואימַאב יד

 יד ןוא (גרעבמעל ןוא עקָארק) דנַאל ןופ טעטש -טּפױה עדייב יד תעב,
 רעזנוא ןופ גנוריאוטיטסנָאק רעד רַאפ ךָאנ ןענייז טעטש-ץניװַארּפ עטסערג
 ךיז טלדנַאה'ס לפיוו ףיוא) סולפנייא רעזנוא רעטנוא ןעוועג ןיוש יײטרַאּפ
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 ךיוא ןעניוועג וצ קיטכיוו ןעוועג ךָאנרעד זיא ,(טַאירַאטעלָארּפ םעד ןגעוו

 רעד ןיהואוו ,ץניװָארּפ עשיצילַאג יד -- ךעלטעטש-ץניװָארּפ ערענעלק יד

 םנופ ץניװָארּפ יד ,ןעמוקעגוצ טשינ ךָאנ זיא קנַאדעג רעשיטסילַאיצָאס
 -טלעהרַאפ עשימָאנָאקע ענענַאטשעגּפָא יד ואוו ,רעטקַארַאכ ןשירעקרעװטנַאה

 רעד .טרעדנעעג טשינרָאג טימ רָאי 20 עטצעל יד ךשמב ךיז ןבָאה ןשינ

 ןיל:סטעברַא רעד ןוא העש 18 םורַא טרָאז טרעיוד גָאט-סטעברַא
 רעשידיי רעד ,ןבַאגסיוא עטסנעלק ןוא עטסקידנעוװטיונ יד ףיוא םיוק טקעלק

 זַא ,טשינ טליפ ןוא טסעטָארּפ ןָא ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא טבעל רעטעברַא
 טבייה'מ .ןעגנורעדנע רָאפ ןעמוק סנטצעל רעבָא .טצונעגסיוא טרעוו רע

 -קירבַאפ ַא ףיוא טמוק'ס .קרַאמ ןרעטיירב ןרַאפ תורוחס עקיליב ןטעברַא ןָא
 ,?עיצקודָארּפ

 ןריּפורג -- טכירַאב רעד טגָאז --- ײטרַאּפ רעזנוא ןופ רעדילגטימ יד;
 ןענייז עכלעוו ,ןענײארַאפ-טפַאשקרעװעג עלַארטנעצ יד ןיא בור יּפ לע ךיז

 רעטעברַא עטריזינַאגרָא לָאצ יד ,ןעניײארַאפ-גנודליב ןוא -ךַאפ קיטייצכיילג

 ענײמעגלַא יד ןטכַארטַאב רימ ןעוו .,2,500 טגייטשרעביא סנירעטעברַא ןוא
 ןוא טייז ןייא ןופ עיצילַאג ןיא רעטעברַא עטריזינַאגרָא טציא-זיב לָאצ

 סע זיא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ טייקיטעט ןופ טייצ עצרוק רעייז ךָאנ רעזנוא
 -ַאּפ רעזנוא זיא ךעלריטַאנ ,לָאצ עטסנרע רעייז ַא ןעגנוגנידַאב ערעזנוא ייב
 -עג ַא טימ ןענעק רימ, .."רעסערג ךס ַא ןסַאמ יד ףיוא סולפנייא רעשיטיל

 -רַא עשידיי עטריזינַאגרַָא בור רעד זַא ,ןריטַאטסנָאק טייקנדירפוצ רעסיוו
 טכירַאב םעד ןופ תועידי יד טיול) ."ןעייר ערעזנוא ןיא ךיז ןעניפעג רעטעב
 ,רעטעברַא 189,120 טריזינַאגרָא 1904 ףוס ןעוועג ללכב ךיירטסע ןיא ןענייז

 ,טנעצָארּפ 2 רעביא .ה .ד ,5,015 םיוק עיצילַאג ןיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ

 -ַאב טָאה עיצילַאג ןיא רעטעברַא-עירטסודניא ןופ לָאצ ענײמעגלַא יד תעב

 ,(טנזיוט 112 ןפָארט

 ײמרַאּפ .ד .ס .ךיי יד טָאה טעטימָאק-וויטוקעזקע ןלַארטנעצ םעד ץוחַא
 ךיוא יוװ ,לָאּפָאנרַאט ,גרעבמעל ,ווָאנרַאט ,עקָארק ןיא -- ןטעטימָאק-ןָאיַאד 4

 ןגָארט ןעניײארַאפ-גנודליב ןוא -ךַאפ עקיטרָא יד .,ןטעטימָאק עקיטרָא לָאצ ַא
 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עכלעזַא .סטרעוורָאפ ןוא טייקכעלרעדירב ןעמענ יד
 ,עקָארק ,עשזוגדָאּפ ,עציוװָאדַאװ ,םישטנעיװשָא ,וָאנַאשכ ןיא ןַארַאפ ןענייז
 -רַאט ,שטַאשטוב ,דָארב ,גרעבמעל ,קָאנַאס ,לשימעשּפ ,ץנאסזיינ ,ווָאנרַאט

 ןענייז ןעגנודניברַאפ .ועשטָאלז ,ווָאװַאלסינַאטס ,קסישטָאלָאװדָאּפ ,לָאּפָאנ
 טעטש עכעלטע ןיא ןפַאשעג ןרעו'ס ,טעטש ערעדנַא טימ ךיוא ןַארַאפ

 ןופ דנַאברַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .ןעיורפ עקידנטעברַא ןופ ןענייארַאפ
 -טימ טנזױט רעביא ןיוש טלייצ רע ןוא עיצילַאג ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי

 רעד ךשמב ,(ַא .א ,60 וװָאנרַאט ,200 גרעבמעל ,400 עקָארק ןיא) רעדילג

 ןופ ןפמַאק-ןיול ןרָאװעג טריפעגכרוד גלָאפרעד טימ ןענייז טייצ רעצרוק
 -מעל ןיא טָאלב-שדוח ןופ טרָא ןפיוא ,ןכַאפ ענעדישרַאפ ןיא רעטעברַא עשידיי
 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה (טָארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידוי רעד) גרעב
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 ַא טנכערעגסיוא ןרעװ סע .(טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד) טַאלבנכָאװ ַא עקָארק

 "טכַאמ יד דצמ ןייטשוצסיוא ןבָאה רעוט יד סָאװ ,סענַאקיש ןוא תופידר ייר

 .ןענַאגרָא
 רעד סָאװ ,םעד טימ; :טכירַאב רעד טגָאז םזינויצ ןטימ ףמַאק ןגעוו

 -לַאיצָאס רערעדנוזַאב ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי

 טקינײרעגּפָא םזינויצ םעד טימ ץַאלּפ-ףמַאק רעד זיא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד

 ,ערעכעלטייד ַא ןָא טמענ ףמַאק רעד :רעיילש ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ןרָאװעג

 םעד ןשיװצ ףמַאק ןסַאלק םנופ םרָאפ עטרעיילשרַאפ טשינרָאג טימ ענייר

 ,(+?י"?עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
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 -לַאנָאיצַאנ ַא ןוא גנוקיטסעפרַאפ 9

 םַארגָארּפ

 ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא זיא 1906 יַאמ 21 ןוא 20 ןופ געט יד ןיא

 רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעשידי רעד ןופ רָאפנעמַאזװצ רעטייוצ רעד
 ,ײטרַאּפ

 ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא 20 ןטַאגעלעד ךרוד ןעוועג ןענייז ןטערטרַאפ
 -רֶא ןעמוקעגוצ ןענייז ײטרַאּפ רעד ןופ גנודנירג רעד טניז רָאי םעד ךשמב
 ,קָאנַאס ,ועשטָאלז ,קסוב ,וָאקטרָאשט ,קסישטָאלָאװדָאּפ ןיא סעיצַאזינַאג
 -ַאזינַאגרָא ןַא ןופ ןבייהנָא .,וָאנַאשכ ,ווָאװַאלסינַאטס ,ווַאלסָארַאי ,עשייר

 ,יציײהדָאּפ ,עצנילוקימ ,םישטנעיװשָא ןיא ןעוועג ןענייז טייקיטעט רעלענָאיצ

 ,רעטרע ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא ינַאינילג

 ןעמָאנ ןיא רָאפנעמַאװצ םעד טנפעעג טָאה עדער רערעגנעל ַא טימ

 ענײמעגלַא יד טרעדלישעג טָאה רע .סָארב בקעי טעטימָאק-וויטוקעזקע ןופ
 ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא יײטרַאּפ רעיינ רעד עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב

 ,טכיירגרעד טָאה יז סָאװ ןוא

 לָארַאק ןבעגעגּפָא טָאה טעטימָאק-וויטוקעזקע ןופ טכירַאב-טייקיטעט םעד

 טלצרָאװרַאפ ךיז טָאה ייטרַאּפ .ד.ס.יי יד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע .רעלגייאנייא
 .ד.ס.פ.פ יד סָאװ ,ףמַאק ןפרַאש ןפיוא טקוקלג טשינ ,טקיטסעפרַאפ ןוא

 עשיכיירטסע ענײמעגלַא יד סָאװ טקוקעג טשינ ןוא ריא ןגעק טריפעג טָאה

 ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד .ןענעקרענָא וצ יז טגָאזעגּפָא טָאה ײטרַאּפ .ד .ס
 -נײרַא ןבָאה ,סעיצקַא-ןיול לָאצ עסיורג ַא טריפעג ץנעטסיזקע רָאי ןופ ךשמב
 -לַאװ סָאד ןרימרָאפער רַאפ ףמַאק ןשיטילָאּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןגיוצעג

 ,טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס עטוג ןוטעג ןוא טכער

 .עטַאבעד ערעגנעל ַא ןרָאװעג טריפעג זיא וויטוקעזקע ןופ טכירַאב םורַא

 -ַאב םעד טצנַאגרעד ךיוא וויטוקעזקע םוצ תונעט ץוחַא ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 קורדסיוא םוצ טגנערבעג ןבָאה עלַא .רעטרע ערעייז ןופ ןטקַאפ טימ טכיר
 עקיכַאפיירד יד ןייז רבוג טעוװ .9.ד.ס.יי יד זַא ,טייקרעכיז עטקרַאטשרַאפ יד

 יב ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער יד דצמ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ --- תועינמ

 טעװ ןוא -- גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידייטשינ רעד דצמ ןוא ןדיי
 ,ריא רַאפ ןעייטש סָאװ ,ןבַאגפיוא עוויטיזַאּפ יד ןליפרעד

 תוכייש ןיא קיטקַאט רעד ןגעװ טרירעפער טָאה ןַאמסָארג קירנעה

 ןופ ןעמרָאפ יד טדערעגמורַא טָאה רע .םרָאפער-לַאװ רעד רַאפ ףמַאק ןטימ
 ,עכיילג ,ענײמעגלַא ןופ טקנוּפדנַאטש .ד .ס ןפיוא טלעטשעג ךיז ןוא ףמַאק

 רעקיניוו טשינ .ןבָאגוצ ערעדנַא םוש ןָא ןלַאװ עמייהעג ןוא עטקעריד

 "ןיצ יד ןופ גנוזָאל יד ןפרָאװעגּפָא רע טָאה ייברעד .םעד ןופ רעמ טשינ ןוא
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 ,רענדער ערעדנַא ייר ַא ךיוא .סעירוק עלַאנָאיצַאנ ןױיפנייא ןגעוו ןטסינ

 רעד .גנולעטש עקיזָאד יד ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה ,(סלעזיימ) םענייא ץוחַא
 ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טסייג םעד ןיא טָאה רָאפנעמַאזוצ

 ןכָאנ .סָארב בקעי טרירעפער טָאה תוליהק יד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו

 טרַאװנגעק ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא תוליהק יד ןופ לָאר יד ןרעדליש

 :ריפסיוא ַאזַא ֹוצ ןעמוקעג רע ןיא ,טייקיטעט רעייז ןריקיטירק ןכָאנ ןוא
 גנולקיװטנַא עכעלטפַאשלעזעג יד רעבָא ,הליהק יד ןרעטשעצ טשינ ןליוו רימ

 ןעמונעגסױרַא ןרעװ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא !ץנעטסיזקע ריא רעטנוא טבָארג
 ,ךיז ןציטש תוליהק יד עכלעוו ףיוא ,ןלייז יד

 לאומש טסירגַאב רָאפנעמַאזוצ ןטייוצ םעד טָאה דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא

 רערענָאיצולָאװער ןוא עגַאל רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע .(ונל) יקסנַאשזָאג

 ןיא ךיוא סָאװ ,דנוב ןופ דיירפ יד טקירדעגסיוא ןוא דנַאלסור ןיא גנוגעוװַאב
 .רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשכעלנע ןַא ןענַאטשטנַא זיא עיצילַאג

 -ירגַאב ןייז ןיא טָאה ,עניווָאקוב ןופ טַאגעלעד:-טסַאג ַא ,רעּפָארט ןתנ
 -רעטעברַא עשידיי עקיטרָאד יד ךיוא ןלעוו בורקב רָאג זַא ,טגָאזעג עדער-גנוס

 יגעו ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןשיגָאלָאעדיא ןבלעז ןפיוא ןייג סעיצַאזינַאגרָא

 ,עיצילַאג ןיא .ד .ס עשידיי יד ןוא דנַאלסור ןיא דנוב רעד יו

 א:

 ןיא םרָאפער-לַאװ רעד רַאפ ףמַאק ןופ עגַארפ רעד טימ תוכייש ןיא

 ,ןינע רעלעיּפיצנירּפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג טקידיײלרעד ךיוא

 טשינ םַארגָארּפ-לַאנָאיצַאנ ןייק טָאה (1905) רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג רעד
 טריקַאטַא ןטייז ענעדישרַאפ ןופ רַאפרעד זיא ייטרַאּפ .ד.ס.יי יד .ןעמונעגנָא

 רעוט עשיליופ יד .,ןפרָאװעגרָאפ ריא סע טָאה .ד.ס.9.5 יד וליפַא --- ןרָאװעג
 טָאה ,םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ ןיק טשינ טָאה ריא בוא :טהנעטעג ןבָאה

 .ד .ס עׂשידיי יד .גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע ןייק טשינ עיצַאזינַאגרָא רעייא
 -לַאנָאיצַאנ ַא ןיא טשינ זַא ,וויטָאמ ןטימ ןגָאלשעגּפָא תונעט יד ןבָאה רעוט

 -סנבעל יד ןיא רָאנ ,ײטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ םויקה-תוכז רעד זיא םַארגָארּפ
 זַא ,ןענַאטשרַאפ ןײלַא רעבָא ןבָאה ייז ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנוגנידַאב

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ַא רַאפ קיטיינ זיא םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ ַא
 טָאה םרָאפער-לַאװ רעד ןופ עגַארּפ רעלעוטקַא רעד טימ תוכייש ןיא

 ןופ גנורעדָאפ יד ןקורוצסױרַא ןסָאלשַאב ךיוא רָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד

 יד ןשיוצ ןגַארפ-טיירטש יד יוװ ױזַא .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ

 רוטלוק ,ךַארּפש ןופ ןדָאב ןפיוא רָאפ רקיעב ןעמוק ךיירטסע ןיא רעקלעפ

 ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןופ ןעמענסױרַא םינינע יד ןעמ לָאז ,גנודליב ןוא

 -רעד .ןקידיילרעד וצ אפוג רעקלעפ יד טקעריד ןבעגרעביא ייז ןוא טנעמַאלרַאּפ
 ,(+: גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ ּפיצנירּפ רעד ןרעוו ןטיהעגּפָא ףרַאד ייב

 טרעפטנערַאפ עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד טָאה עיצילַאג ןיא יײטרַאּפ .ד.ם.יי יד
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 ענײמעגלַא יד יו ױזַא ןוא דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל ןיא דנוב רעד יװ יזיַא

 טײרפַאב טשינ רעבָא יז טָאה סָאד .ךיירטסע ןיא ײטרַאּפ-רעטעברױַא .דז .ס

 ..ד.ס.טפ רעד דצמ יא ,ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד דצמ יא קיטירק רעפרַאש ןופ

 ,טקנוּפדנַאטש ןשירָאטַאלימיסַא ןַא ףיוא ןענַאטשעג ןדיי יבגל ןענייז עדייב

 ילַאנָאיצַאנ יד קרעוװ סרעוַאב ָאטָא סױרַא זיא (1907) טייצ רענעי ןיא

 רעוַאב טָאה קרעװ םעד ןיא .עיטַארקַאמעד-לָאיצַאס יד ןוא עגַארפ-ךטעט

 רעד עגונב ,ד .ס רעשיכירטסע רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טלדנירגַאב

 טכער עלַאנָאיצַאנ זַא ,ןעוועג זיא טקנוּפדנַאטש רעד ןוא .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ

 רעכלעוו ףיוא ,עירָאטירעט רעד ןופ קיגנעהּפָא טשינ זיא רעקלעפ יד רַאפ
 ןבעג טפרַאדעג ןדיי ךיוא ךָאד ןעמ טלָאװ פיצנירּפ ןקיזָאד ןטיול .,ןבעל ייז

 ןעמַאװצ ןוא -- רעוַאב ָאטָא טָאה ןדיי רַאפ דָארג רעבָא .טכער עלַאנָאיצַאנ

 עלַאנָאיצַאנ ןעמ ףרַאד ייז :םַאנסיױא ןַא טכַאמעג -- ײטרַאּפ ןייז םיא טימ

 ןבעג טשינ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוא טכער

 תוכייש ןיא עקַאט ןבירשעג רעוַאב טָאה ןדיי יד ןגעו לטיּפַאק םעד

 םינינע יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ייטרַאּפ .ד.ס.יי רעד ןופ גנודנירג רעד טימ
 -לוקילַאנָאיצַאנ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעטעבױַא רעשידיי רעמָאנַאטױא ןַא ןופ

 טָאה רע .ןדנובעג ךיז ןשיווצ ןענייז ללכב ןדיי רַאפ עימָא;ָאטױא רעלערוט

 עשיכיירטסע יד ןענעק ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד זַא ,טסואוועג ךיוא

 רעוועג ַא יװ ןצונַאב עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןוא עיצַאנ ןגעוו עירָאעט .ד.ס

 ײטרַאּפ .ד .ס רעניײמעגלַא רעד ןופ גנולעטש רעוויטַאגענ רעד ןגעק ףמַאק ןיא

 גנוריוויטָאמ יד ץרַאה םוצ ןעוועג טשינ ךיוא זיא םיא .ייטרַאּפ .ד.ס.יי רעד וצ

 עלַאנַאיצַאנ ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאיצַאס עשיליױוּפ יד ןופ

 ףיוא טייהרעמ ןייק טשינ ןדליב ייז סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא ןדיי רַאפ טכער

 ןפרָאװעגּפָא ךָאד טָאה .ד .ס עשיכיירטסע יד .עירָאטירעט רעטמיטשַאב ַא
 ןעמונעגרעטנוא ךיז רעבירעד טָאה רעוַאב ָאטָא ,ּפיצנירּפ ןלַאירָאטירעט םעד

 ןופ ךמס ןפיוא וליפַא טכער עלַאנָאיצַאנ ןייק טשינ טמוק ןדיי זַא ,ןזייװַאב וצ
 .ןעמונעגנָא טָאה .ד .ס עשיכיירטסע יד סָאװ ,עירָאעט רעד

 עקַאט ןענייז ןדיי זַא ,טגָאזעג טָאה רע ?ןוטעג סע רע טָאה ױזַא יו

 ןרעה םזילַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ רעבָא ,עיצַאנ ַא ןעוועג רעירפ
 עסיורג ןבעל סע ואוו ,עּפָארײא-חרזמ ןיא ,תמא .עיצַאנ ַא ןייז וצ ףיוא ייז

 ןיא יוװ ,ָאד ךיוא רעבָא ,טקידנערַאפ טשינ סעצָארּפ רעד ךָאנ זיא ,ןדיי ןסַאמ

 ןטייקרעדנוזַאב יד .עיצַאלימיסַא וצ טּפשמרַאפ ןדיי יד ןענייז ,עּפָאריײא-ברעמ

 ןעזעג רע טָאה רוטלוק עשידיי יד ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןטיײקיטרַאנגיײא ןוא

 סָאװ ,ןלוש עשידיי ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע ,ןברַאפ עצרַאװש ןיא

 -לַאנָאיצַאנ ןגעק ללכב ןוא ,שינרעטצניפ ןופ ןטסענ ןייז ,גנוניימ ןייז טיול ,ןלעוו
 סעצָארּפ םעד ןפלעהוצ ןגעקַאד ףרַאד'מ .ןדיי רַאפ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק

 -יוא עלַאנָאיצַאנ ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ רעקלעפ עלַא רַאפ ,עיצַאלימיסַא ןופ

 ,(+ טשינ -- ןדיי רַאפ ,עימָאנָאט
 רעד ןופ עירָאעט רענעגיא רעד ןיא הריתס עקידנסיירנגיוא אזַא
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 -עפרעדַאב ןוא ןטיונ יד יבגל הלווע עקידנעיירש יד ןוא ,ד .ס רעשיכיירטסע

 ןקרַאטש וצ לגוסמ ןעוועג זיולב ןענייז גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןשינ

 -רעביא יד ץנעגילעטניא רעשיטסילַאיצָאס-שידיי ןוא רעטעברַא עשידיי ייב

 רעד ןופ העּפשה יד םגה .געװ ןקיטכיר ַא ףיוא ףורַא ןענייז ייז זַא ,גנוגייצ

 -עברַא רעד ןיא קרַאטש ןעוועג זיא .ך.ס.פ.פ רעד ןופ ןוא .ד.ס רעשיכיירטסע

 ןעועג ןחיאשונ טשינ ןדיי יבגל גנולעטשנייא רעייז רעבָא טָאה ,טפַאשרעט

 רעד ןופ עיצַאטנעמוגרַא ןוא גנוריוויטַאמ יד .רעטעברַא עשידיי יד ייב

 .רעצרעה ענעפָא ןוא ןרעיױא ענעפָא ןענופעג טָאה ייטרַאּפ .ד .ס רעשידיי

 רעבלעז רעד ןופ ךמס ןפיוא זַא ,ןקרעמַאב וצ רעווש ןעוועג טשינ זיא'ס
 -טרָאװ עריא ןוא .ד .ס רעשיכירטסע רעד ןופ סעיציניפעד ןוא עירָאעט

 -ָאיצַאנ וצ טקיטכערַאב ןענייז ןוא עיצַאנ ַא ןדיי ןענייז סעיצַאנ ןגעו רעגָאז
 ןַא ףיוא טכער ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ןוא עימָאנַאטױא רעלעדוטלוקילַאנ

 יד ןוא רעקלעפ ערעדנַא יד ןבָאה'ס יוװ ,עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעמָאנַאטױא

 ,ךייוטסע ןיא רעטעברַא
 עמָאנָאטיױא ןַא ןוא קלָאפ ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ -- ןעמעלבָארּפ עדייב יד

 "רַאּפ ךעלרעניא ךיז ןשיווצ ןעוועג ןענייז -- עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עשידיי
 ןגעוו טגָאז ,ןַאמסָארג קירנעה ,.פ.ד.ס.יי רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ,ןדנוב
 -ַאבכילג רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רַאפ ףמַאק ןופ ןַאגרָא-ריפסיוא רעד :םעד

 עקידנעטשבלעז יד זיא סעצָארּפ -גנולקיװטנַא ןצנַאג םעד ןופ ןוא גנוקיטכער

 רעד טייג רעבירעד ןואק .סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא
 יד ןופ סױרַא טייוו טייקידנעטשבלעז עקיזָאד יד 'ןענעקרענָאפ רַאפ ףמַאק

 ןשידיי םעד רַאפ טרעוװ ןוא םיחוכיוו-עיצַאזינַאגרָא עכעלנייוועג ןופ ןעמַאר

 -ייז ןליצ ענייז .טייקיטכיוו רעטסערג רעד ןופ טַאלוטסָאּפ ַא טַאירַאטעלַארּפ

 גנוקיטכערַאבכײלג רעד רַאפ ףמַאק רעד ןוא ערעטיירב ןוא ערעטייוו עקַאט ןענ

 רַאפ ףמַאק ןסיורג םעד ןיא טינשּפָא רעניילק ַא רָאנ זיא ײטרַאּפ רעד ןיא

 ..טפַאשלעזעג רעד ןיא .נוקיטכערַאבכיײלג רעד
 ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ םוקפיוא רעד זַא ,ןָא טזייוו רע

 -בעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןוא ללכב ןבעל ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד

 ןעװעג ךיוא זיא'ס רעבָא ,עיצילַאג ןופ ןדָאב םענעגייא ןפיוא טרפב טפַאש

 ןיא ןלעװ ןלָאז רימ ןעווע :ןַאמסָארג טגָאז םעד ןגעוו .דנוב ןופ העּפשה יד

 רעד רַאפ ןוטעגפיוא טָאה 'דנוב' רעד סָאװ ,סָאד ןרילומרָאפ רעטרעוו רָאּפ ַא

 טנָאקעג רימ ןטלָאװ ,זנוא ייב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקיטנייה
 סלַא סָאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד טקעדטנַא ןגָאז וצ ױזַא טָאה רע זַא ,ןגָאז

 ַא -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעניײמעגלַא רעד ןיא רָאטקַאפ ןקידנעטשבלעז ַא

 עקיטרַאנגײא טימ ןוא ןעגנוגנידַאב עשירָאטסיה עלעיצעּפס טימ רָאטקַאפ

 -ַאב 'רעשיטמסידנוב' רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד רַאפ .ןעמרָאפ-גנולקיװטנַא
 "ןיױל עשידיי עסַאמ ַא טריטסיזקע עקַאט תמאב טָאה עיצילַאג ןיא גנוגעוו

 -ורעג-יוזַא רעד ןופ גנוזייל יד טכוזעג טייהרעדנילב ןבָאה עכלעוו ,ןפַאלקש
 -כרוד טָאה עיצילַאג ןיא ןבעל םנופ גנולקיװטנַא יד; ..."עגַארפ-ןדיי רענעפ
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 ףיוא רעריפ-,ד.ס.פ.ּפ יד ןופ) גנואיושנָא רעד ןופ גנורעסעבסיוא ןַא טריפעג

 -סיוא ערעדנַא ןכוז ןביוהעגנָא טָאה עסַאמ עשידיי יד ןוא (עגַארפ-ןדיי רעד

 לַארטש-טביל ַא ןלַאפעג ןיא ןשינעטלעהרַאפ עקיזָאד יד ףיוא .,ןגעװיגנַאג

 יד ןיא ןוא 'דנוב' םנופ טייקיטעט רעשיטערָאעט ןוא רעשיטקַארּפ רעד ןופ
 ַא ןוא טייקיניזטסואווַאב ַא ןגָארטעגנײרַא רע טָאה ןעגנובערטש ערַאטנעמעלע

 רעד וצ סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןביוהרעד טָאה ןוא שינעדנעטשרַאפ
 -:עקרעד עקיזָאד יד .,רָאטקַאפ ןשיטילָאּפ ןקיניזטסואווַאב ַא ןופ גנוטיידזַאב
 טייקכעלגעמ יד גנוגעװַאב-רעטצברַא רעשידי רעד ןבעגעג טָאה שינעט

 ,,ד.ס.5.9 רעד ןופ ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא יד שיגָאלָאעדיא ןכַאמ וצ לטבמ

 ,(+:"?גנולקיװטנַא עקירָאי-15 יד טכַאמעג םיא רַאפ ןיוש טָאה סָאד יו
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 "רוטלוק ןוא עלענָאיסעּפָארּפ ,עשיטילַאּפ יד 0

 רךָאפנעמַאזחצ רעטירד רעד -- טעיבַאזינַאגרָא

 -טנגייא יד ץוחַא ןבָאה ךיירטסע ןיא ןעיײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 -ַאגרָא-ןסַאמ ענעדישרַאפ טקריװַאב ןוא ןפַאשעג סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עכעל

 .רעטעברַא עשיאיײטרַאּפמוא טרעהעג ךיוא ןבָאהס עכלעוו וצ ,סעיצַאזינ

 ןבָאה ייז ןוא טיבעג ןטמיטשַאב ַא ףיוא ןעוועג זיא טייקיטעט ןופ דלעפ רעייז

 ,גנוגעװַאב -רעטעברַא רעד ןופ עזַאב-ןסָאמ יד טעדליבעג

 טקריװַאב ןוא טריזינַאגרָא ךיוא טָאה עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ .ד.ס עשידיי יד
 -ָאיסעפָארּפ עשיכיירטסע יד ןופ ןעגנולײטּפָא : סעיצַאזינַאגרָא םינימ עכעלטע

 -רוטלוק עלַאקָאל ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעכָארּפ עלַאקָאל ,ןענייארַאפ עלענ

 ,סעיצַאזינַאגרָא

 -שרע יד ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עטסקרַאטש ןוא עטסקיטכיװ יד
 -עװַאב רעלענָאיסעפָארּפ רעסיווג רעד ןופ ןלייט עשינַאגרָא קידנעייז .עט

 חוכ ןופ לַאװק ַא ןעוועג .פ.ד.ס.יי רעד רַאפ ייז ןענייז ,ךיירטסע ץנַאג ןופ גנוג

 טזומעג ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד טָא ,ןייזטסואווַאב-טסבלעז ןטקרַאטשעג ןוא

 רעטסערג רעד .סעלַארטנעצ רעניוװ יד ןופ םיללכ עגנערטש יד טיול ןריפ

 -געצ רעד ןיא ןרעוו טקישעגנײרַא טזומעג טָאה לָאצּפָא-דילגטימ ןופ לייט

 -ןיול טימ טריפעגנָא טָאה גנוטלַאוװרַאפ עלַארטנעצ יד ,ןיוו ןופ עסַאק רעלַארט

 ןבָאה רעדילגסימ יד ,רעקיירטש יד וצ עציטש טלָאצעגסיױא ןוא ןעגנוגעװַאב

 ןַא ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ ןוא טייקנַארק ןופ לַאפ ןיא עציטש ןעמוקַאב ךיוא

 רָאנ ןעמ טָאה ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ ("עּפורג-סטרא; ןַא) גנולײטּפָא

 רעטעכרַא לָאצ עטמיטשַאב ַא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,טנפעעג טלָאמעד

 -עג עיצַאינַאגרָא ַאזַא טָאה ןײלַא םעד בילוצ ןיוש .ךַאפ ןבלעז םעד ןופ

 רָאנ לייוו ,טעטש ערעלעטימ ןוא ערעסערג יד ןיא זיולב ןרעוו ןפַאשעג טנעק
 ייז ,ךַאפ ןבלעז םעד ןופ רעטעברַא לָאצ עקיטיונ יד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד

 רעד ןופ ןינב ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןופ דוסי רעטטסעפ רעד ןרָאװעג ןענייז

 -טנייפ יד ןופ טערב-ליצ רעד ןרָאװעג ייז ןענייז םעד בילוצ ןוא .פ.ד.ס.יי

 ,ד.ס.9.9 רעד ןופ סעקַאטַא עכעל

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ סעיצַאזינַאגרָא לָאצ עטסערג) יד

 -ייז ייז ,עלערוטלוק ןוא עלענָאיסעּפָארּפ --- עלַאקָאל ןעוועג ןענייז ,.8.ד.ס.יי

 -קרעוועג ענײמעגלַא :יװ ןענַאגרָא-הכולמ יד ייב טרירטסיגער ןעוועג ןענ

 ךָאנ זיא ןבעגעגוצ .ןענייארַאפ-סגנודליב עניײמעגלַא רעדָא ןענייארַאפ-סטפַאש

 -ירב :ןעוועג ןענייז ןעמענ עטסרעלוּפָאּפ יד .ןעמָאנ רעלעיצעּפס ַא ןעוועג

 -יטעט יד ץוחַא .סטרעוורָאפ ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ,סערגָארּפ ,טייקכעלרעד

292 



 טריפעג ךיוא ייז ןיא זיא ,ןטיבעג עלערוטלוק ןוא עלענָאיסעפָארּפ יד ףיוא ןטייק

 -עגלַא עקידעבעל ַא ןעגנַאגעגנָא זיא םוטעמוא ,טעברַא-ײטרַאּפ יד ןרָאװעג

 .טעברַא-סגנורעלקפיוא עשיטסילַאיצַאס ןוא עלערוטלוק-ןיימ

 ןוא רעביירש עטסואווַאב עיצילַאג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא
 -עג טשינ ייז ןבָאה ,רעדנעלסיוא יוװ .ןליױּפ ןוא דנַאלסור ןיא דנוב ןופ רעוט

 יד ןיא טקריוועג ןבָאה ייז רעבָא ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןטערטסױרַא טנעק
 ךיז ןבָאה גנוקריוו רעייז ןופ ןטַאטלוזער עטוג יד ,ןזיירק-יײטרַאּפ עכעלרעניא

 יז ןופ ןעמוקעג ןענייז טעברַא רעד וצ ןסלוּפמיא קינייװ טשינ .ןליפ טזָאלעג

 -עג ייז ןבָאה טַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד טַאלבנכָאװ ןיא ןעלקיטרַא ךיוא ןוא
 טסעג עקילייװטייצ יד טָא ןופ עקינייא .ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא טקורד

 רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא רָאג טַאהעג ןוא וויטַאריּפסנָאק טבעלעג ןבָאה
 רעטעברַא עשידיי לָאצ עקידנטיײדַאב ַא ךיוא .גנוגעווַאב רעד ןופ גנוריפנָא
 ןבָאה סָאװ ןטסידנוב --- עיצילַאג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןופ
 ןופ קעװַא טמעג ןבָאה סָאװ רעדָא עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא ןענופעג ךיז
 -לטרַאּפ רעייז ןוטעג ןבָאה ייז .ןעגנוגלָאפרַאפ עשיאיײצילָאּפ בילוצ םייה רעד

 ךלַאב ײצילָאּפ יד טגעלפ קיירטש ןדעי תעב .עיצילַאג ןופ ןדָאב ןפיוא בֹוח

 ךעלגעמ טשינ זיא לָאמטּפָא ,ןרַאטנוב עשידנעלסיוא יד ףיוא געיעג ַא ןכַאמ
 עקיטסעל; יוװ דנַאל ןופ ןרעוו וצ טקישעגסױרַא ןופ ןעװעטַאר וצ ייז ןעוועג

 ."רעדנעלסיוא

 יד ,סעיצַאזינַאגרָארעטעברַא עשידיי ןופ ץענ עטרעטיירבעגסיוא יד

 -עג ןלערוטלוק ןוא ןלענָאיסעפָארּפ ,ןשיטילָאּפ ןפיוא טייקיטעט עוויסנעטניא

 ןלַאטרַאװק עמיֹרָא עשידיי יד ןיא גנובעלפיוא ןַא טגנערבעגניירַא ןבָאה טיב

 זיא עסַאמ:רעטעברַא עשידיי יד .ךעלטעטש ןוא טעטש עשיצילַאג יד ןופ

 ,עשינָאלָאעדיא ןוא עשיטילָאּפ ןופ זיירק ןטיירב ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא

 רעירפ ןענייז סָאװ ,ןטעטיװיטקַא ןוא ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס
 טָאה טפַאשרעטעברַא עשידיי יד .טנַאקַאבמוא ןוא דמערפ ןעוועג ייז רַאפ

 .רעוט עשיטקַארּפ עטנכייצעגסיוא ייר ַא טקורעגסױרַא אפוג ךיז ןופ

 יד ןיא לעיצעּפס ,יובפיוא ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןופ גנַאג ןלענש םייב
 טימ .ןרעלעפ ןײגַאב ןופ ןטיהוצסיוא ךיז רעווש ןעוועג זיא ,רעטרע עניילק
 ,שינעלייא ןיא סעיצַאזינַאגרָא טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה גנורעטסיײגַאב סיורג
 טציילפרַאפ דלַאב ןענייז ןטעטימָאק-זיירק יד .עזַאב רעדילָאס ַא ןָא רעבָא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עקידלקַאװ ןעװעטַאר ןעמוק ןלָאז יז זַא ,ןפור-ףליה ןופ ןרָאװעג

8 
 לא לא

 -דנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא זיא 1907 טסוניוא 4 ןוא 2 םעד

 -קַארּפ טימ ןעמונרַאפ רקיעב ךיז טָאה סָאװ ,.פ.ד.ס.יי רעד ןופ ץנערעפנָאק

 ןבָאה רעלזָאמ םלעזנַא .רד ןוא טסַאפ השמ .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא-שיט

 .רעמענליײיטנָא 23 ןענייז ןעוועג .ץיזרָאפ םעד טריפעג
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 ,ויטוקעזקע:ײטרַאּפ ןופ טכירַאב םעד ןבעגעגּפָא טָאה רעביירש קירנעה

 -עפָארּפ ןוא עשיטילָאּפ יד ןרָאװעג טרעדלישעג ךעלריפסיוא זיא םיא ןיא
 -עג טָאה רעבענּפָא-טכירַאב רעד .סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ טייקיטעט עלענָאיס

 זומ עבַאגפױא עטשרע ריא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ײטרַאּפ רעזנוא; :טגָאז

 ןוא עיצילַאג ןיא רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ בצמ-סנבעל םעד ןבייה --- ןייז
 עלענָאיסעּפָארּפ עלַארטנעצ יד ךרוד רָאנ ןכיירגרעד ןעמ ןעק ליצ ןקיזָאד םעד

 ןדנירג וצ תוחוכ עלַא טגנערטשעגנָא רעבירעד ןבָאה רימ .ןענייארַאפ-דנַאל

 ."ןענייארַאפ עלַארטנעצ יד ןופ ןלעטש-לָאצ ןוא ןּפורג-טרָא רעטרע יד ףיוא

 עיצקַא-לַאװ יד ןוא ללכב טייקיטעט עשיטילָאּפ יד טדערעגמורַא ךיוא טָאה רע

 ,טרפב טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םוצ
 ןטַאגעלעד יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה טכירַאב םורַא עיסוקסיד רעד ןיא

 ,(דָארב) ןיוועל ,(ווָאנרַאט) ןייטשדלעפ ,(לָאּפָאנרַאט) בָאקַאי ,(עקָארק) ןַאמטוג

 -ָאלז) לעדַאנ ,(לשימעשּפ) ױדנַאל ,(ווָארָאבז) טילבנרָאק ,(ווַאלסָארַאי להָאק

 ,(גרעבמעל ןופ עלַא) דנילב ,ץיניװ ,רעקענ ,(ווָאשט

 ןטלַאהעג טָאה טעברַא-ײטרַאּפ רעקידרעטייו רעד ןגעוו טַארעפעד ַא

 םוצ ןעמוקעג ןענייז טַארעפער םורַא עיסוקסיד רעד ןיא .רעיּפַאּפ השמ
 ןטיבעג עכלעוו ףיוא ןטַאגעלעד יד ןופ ןשטנואוו ןוא ןעגנוניימ יד קורדסיוא
 .יטרַאפ רעד ןופ עיגרענע ןוא טײקמַאזקרעמפיוא יד ןרירטנעצנַָאק לָאז'מ

 ָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו סעיצולָאזער עקינייא ןעמונענטָא טָאה ץנערעפנָאק יד

 -לֵאװ יד ןרימרָאפער רַאפ ףמַאק ןגעוו עיצולָאזער ַא ךיוא יוװ ,םינינע עלענ

 .עיצילַאג ןיא םייס םוצ עיצַאנידרָא
 "קעפ רעשידיי רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג זיא ץנערעפנָאק רעד וצ

 לָאז סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןופ טקעיָארּפ ַא טגנערבעג טָאה יז .ד.ס.פפ ןופ עיצ

 ךָאנ .תודוסי עויטַארעדעפ ףיוא .ד.ס.99 רעד טימ .פ.ד.ס.יי יד ןקינייארַאפ

 סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ץנערעפנָאק יד טָאה עיסוקסיד רעצרוק ַא

 ןריזילַאמרָאנ וצ .ד.ס.פ.פ ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ץנעדנעט יד טסירנַאב

 טקעיארּפ רעד זַא ,ןָא טזייוו עיצולָאזער יד ..ּפ.ד.ס.יי רעד טימ ןעגנואיצַאב יד

 רעד ןופ עיִציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ יד ןטקנוּפ ייר ַא ןיא טשינ טכערּפשטנַא

 ץנערעפנָאק יד .ד.ספ.9 רעד ןופ םכסה םעד טשינ ךיוא טָאה ןוא .9.ד.ס.יי

 ןריפ ןלעװ ןעגנולדנַאהרעטנוא ערעטייוו זַא ,גנוגייצרעביא יד סיוא טקירד

 יָארּפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןסערעטניא יד ןיא גנוקידנעטשרַאפ רעוװיטיזָאּפ ַא וצ

 ,(6+ דנַאל ןיא טַאירַאטעל

 רעד ןופ רָאפנעמַאזצ רעטירד רעד ןעוועג זיא םענרַאפ ןרעסערג ַא ןופ

 ןיא 1908 רעבָאטקָא 18 ןוא 17 םעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא טָאװ ,9.ד.םייי

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד .גרעבמעל

 ײטרַאּפ רעטירד רעזנוא, : רָאפנעמַאזוצ ןופ ןטעברַא יד טצַאשעגּפָא ױזַא טָאה

 ןופ עידַאטס רעד ןופ סױרַא ןיוש זיא ײטרַאּפ רעזנוא זַא ,ןזיוועג טָאה גַאט

 (עשיטסינויצ) יד טימ ןוא ןטסילַאיצָאס עשילױוּפ יד טימ ןפמַאק עשיטערָא;ט

 זיא ײטרַאּפ יד זַא ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ טײקלַאמרָאנמוא רעד ןופ רעקידערּפ
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 -ָארּפ ןשידיי ןרַאפ טעברַא רעוויטיזָאּפ ןוא רעשיטקַארּפ ןופ געוו ןפיוא ףױרַא
 -ַאג ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטריזינַאגרָא םנופ טנעצָארּפ 90 .טַאירַאטעל
 רעשידיי רעד ןופ ןָאפ רעטיור רעד רעטנוא טסואווַאבליצ טרישרַאמ עיציל
 רעשידיי רעקידנעטשבלעז רעד קנַאדַא ,/ ,,,2!ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ילָאּפ ַא ןרָאװעג עיצילַאג ןיא טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי רעד זיא ײטרַאּפ .ד .ס

 ןוא עשיליוּפ יד ןיוש ךיז ןענכער סע ןכלעוו טימ ,דנַאל ןיא רָאטקַאפ רעשיט

 עכעלרעגריב עשידיי יד ךיוא יװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיניַארקוא
 ,?ןעײטרַאּפ

 -עג וויטוקעזקע-יײטרַאּפ ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה'ס סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןיא
 ,טעטש 25 ןופ ןטַאגעלעד 87 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,ױדנַאל בייל טנפע

 דָאירעּפ םעד ןעמונעגמורַא טָאה וויטוקעזקע-ייטרַאּפ ןופ טּכירַאב רעד
 -ַאּפ יד טרינימָאד ןבָאה רָאי ןטשרע ןיא ,1908 רעמוז זיב 1906 רעמוז ןופ
 טכער-לַאװ יד ןרימרָאפער רַאפ ףמַאק ןטימ תוכייש ןיא סעיצקַא עשיטיל

 רעמ ךיז ןעמ טָאה רָאי ןטייווצ ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םוצ ןלַאװ יד ןוא
 סעיצקַא עשיטילָאּפ ,טייקיטעט רעניטור רעכעלגעט-נָאט רעד טימ ןעמונרַאפ

 ןלַאװ יד טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענייז רָאי ןטייווצ ןופ ךשמב
 ךיז ןבָאה רָאי ןטצעל ןיא .תוליהק עשידיי יד וצ ןוא םייס ןשיצילַאג םוצ

 רעבָא ,.פ.ד.ם.יי רעד ןוא .ד.סוּפ.= ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד טרעסעברַאפ ךיוא
 ,ָאטשינ זיא םעד ןיא טייקליבַאטס ןייק

 -עג טריפעג זיא סָאװ ,ףמַאק ןגעוו טלייצרעד ךיוא טָאה טכירַאב רעד
 טנכיײצַאב זיא אנוש רעטסערג רעד סלַא .ןעגנוריּפורג עשידיי יד טימ ןרָאװ
 טציטש עכלעוו ,ײטרַאּפ-להק יד, --- "ןדיי עשיליוּפ , יד ןופ ײטרַאּפ יד ןרָאװעג

 -נוא עכלעוו ןוא סעטסָארַאטס ןוא םינבר ,ןרָאטַאניּפָארּפ ,תוליהק יד ףיוא ךיז
 םגה ,ײטרַאּפ יד .גנוגעווַאב-סקלָאפ עדעי ןעלטימ ײלרעלַא טימ טלירדרעט

 עלַא ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ,טײקצנַאג ַא יו טריזינַאגרָא טשינ זיא יז

 רעקילטנעצ טניז טנעה עריא ןיא טּפַאכעגנײרַא טָאה ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 םייס (ןשיצילַאג) םוצ ,ןטַאר-טָאטש יד וצ ןטַאדנַאמ יד ןוא תוליהק יד ןרָאי

 ןופ ןבעל עשיטילָאּפ סָאד קידנעמסרַאפ ,טנעמַאלרַאּפ (ןשיכיירטסע) םוצ ןוא
 ןטסינויצ יד ןופ גנורעדָאפ יד טפמעקַאב טָאה .פ.ד.ס.יי יד ."ןקריצַאב עצנַאג
 ןגעו ןוא ןלַאװ:טנעמַאלרַאּפ יד ייב סעירוק עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ןגעוו

 טָאה אפוג ןלַאװ יד ייב .ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ייר ַא טנדרָאעגנייא םעד
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס יד תבוטל טפמעקַאב ןסַאדידנַאק עשיטסינויצ יד ןעמ

 --- ןטַאדידנַאק ייווצ ןשיווצ ןלַאװ-ךיטש ןיא ןעמ טָאה דָארב ןיא זיולב .עשיט

 ,ןטשרע םעד טציטשעגרעטנוא "ןדיי עשיליוּפ, יד ןופ ןוא ןטסינויצ יד ןופ
 ײטרַאּפ יד טציטשעגרעטנוא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןעמ טָאה עקָארק ןיא
 עשידיי עטסקרַאטש יד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,"ןדיי עקיגנעהּפָאמוא, ןופ
 ,טָאטש ןיא ייטרַאּפ

 םעד ןרעייפ ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד זַא ,טגרָאזעג טָאה .פ.ד.ס.יי יד
 ,טעטש 26 ןיא ןעוועג 1908 יַאמ ןט1 םעד ןענייז ןעגנורעייפ עכלעזַא ,יַאמ ןט1
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 ,ףמַאק-יײטרַאּפ רענעסיברַאפ ַא טכָאקעג רעירפ טָאה'ס ואוו ,טעטש ליפ ןיא;

 -עטור ןוא רעשילוּפ רעד טימ יַאמ ןט1 םעד טרעייפעג םַאזניימעג ןעמ טָאה

 -ָאב ,שטיבָאהָארד ,ירטס ,לָאּפָאנרַאט ,לשימעשּפ ןיא :ןעײטרַאּפ .ד.ס רעשינ

 ,?.ַא.א וװַאלסיד

 :טכירַאב רעד טליײצרעד טָאה סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ דנַאטשוצ ןגעוו

 ,ןּפיט יילרעייווצ ןופ ןענייארַאפ ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק רעדילגטימדיײטרַאּפ יד,

 -ָאס סָאד ןקעװ ןָא טשרע ךיז טביוה סע ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא

 -ֵלַא ביײהנָא ןופ ןעײטשטנַא ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיוצ ןבעל עשיטסילַאיצ

 ,טטרעוװרָאפ :ןענייז ןעמענ ערעייז) ןענייארַאפ עכעלטפאשקרעוועג-ןיימעג

 "ישרַאפ ןופ רעטעברַא ןרעהעג ייז וצ .(לַאסַאל דנַאנידרעפ ,טייקכעלרעדירב

 "עג ַא ןופ רעטעברַא רעמ ךיז ןעניפעג'ס ואוו ,רעבָא טעטש ןיא .ןכַאפ ענעד

 -רַאפ עכעלטפַאשקרעװעג-ןײמעגלַא יד ןופ סיוש ןיא ךיז ןדליב ,ךַאפ ןסיוו

 ןיא) ןדנַאברַאפ-לַארטנעצ יד ןופ ןּפורג עלענָאיסעּפָארּפ ענעדישרַאפ ןענייא

 ,?(ךיירטסע

 -ימָאק"-זיירק ןוא עקיטרָא יד ףיוא ךיז ןציטש סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד, |

 "רַאפ ןופ גנוטכירנייא רעד ףיוא ןוא וויטוקעזקע-ײטרַאּפ םעד ףיוא ,ןטעט

 ןבָאה רעטרע 19 ןיא .,17 ןַארַאפ ןענייז ןטעטימָאק עקיטרָא .רענעמ-גנואיורט

 -ָארק ,גרעבמעל) 4 ןַארַאפ ןענייז ןטעטימָאק-זיירק .רענעמ-ננואיורטרַאפ רימ

 ַא ןענואוועג רימ ןבָאה טייצ-טכירַאב רעד ןיא ,(לשימעשּפ ,לָאּפָאנרַאט ,עק

 ןופ .ןעמוקוצ טנעקעג טשינ רעירפ ןבָאה רימ ןיהואוו ,טעטש עיינ ייר עצנַאג

 -סירָאב ,שטיבָאהָארד ,ירטט ,ײמָאלָאק ןענואוועג רימ ןבָאה ט;טש ערעסערג יד

 -יטכיוו עלַא םורַא ןפוא ַאזַא ףיוא טמענ גנוגעװַאב רעזנוא .עלָאקס ןוא ווַאל

 רעבָא זיא שיטסירעטקַארַאכ .ןבעלירעטעברַא ןשידיי ןופ ןערטנעצ ערעק

 ַא ךָאנ ןענייארַאפ יד ןלַאפ ךעלטעטש עניילק רָאג יד ןיא זַא ,טקַאפ רעד

 -פיוא טייצ רעסיוועג ַא ןיא רעדיוװ ידכ ,ןעײטשטנַא רעייז ןופ טייצ רעצרוק

 רעשיטַאנַאפ רעד ,רעטעברַא לֶאצ רערעסערג ַא ןופ ןלעפ סָאד ,ןייטשוצ

 יד זַא ,םרוג ןענייז ןטייקירעװש עלעיצנַאניפ ,ךעלטעטש יד ןופ רעטקַארַאכ

 "עימ ,עצנישטוּפַאק ,םיצנעיװשִא ,וװָאנַאשק ןיא) ןלַאפ ןלָאז ןענייארַאפ עקיזָאד

 יד זַא ,עטלוב ַאזַא ןעװעג זיא גנוניישרעד עקיזָאד יד ,(אקשטילעיוו ,ץעל

 "מעל ןיא 1907 טסוגיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא טכלעוו ,ץנערעפנָאק -ייטרַאּפ

 ,טעטש עניילק יד ןיא ןענייארַאפ ןדנירג ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה גרעב

 "טנַא ןַא ןַארַאפ ןיא טרָאד יצ טשרָאפעגסױא רעירפ טשינ טָאה'מ ביי

 -ָאד יד ןופ לייט ןסיורג ַא טימ .עיצַאזינַאגרָא ןַא רַאפ ןדָאב רעקידנכערּפש

 גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג רעטייוו ךָאד וויטוקעזקע רעד זיא ךעלטעטש עקיז

 ךָאנרעױזַא ..וז .זַא .א ןרושָארב ,ןפורפיוא ,גנוטייצ יד ןיהַא טקישעג טָאה ןוא

 "ַאב עקידנעטש ןיא ןענַאטשעג ןענייז רימ עכלעוו טימ ,טעטש לָאצ יד טָאה

 ןענעק רָאפנעמַאזוצ ןטצעל םוצ שינטלעהרַאפ ןיא ...245 ןפָארטַאב ,ןעגנואיצ

 טָאה רעדילגטימ ערעזנוא ןופ לָאצ יד זַא ,ןריטַאטסנָאק טייקנדירפוצ טימ רימ

 ערעזנוא ןופ לָאצ יד ןעמ ןעק טנייה .700 רעכעה טימ טרעסערגרַאפ ךיז

 .3,500 ןבעגנָא ןרעפיצ עקיכעלייק ןוא רעדילגטימ
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 רעד ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע יד ןגעוו רעטייוו טלייצרעד טכירַאב רעד
 םעד) ,ּפ.ד,ס.יי רעד ןֹופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,טעברַא רעלערוטלוק
 .(רעביירש קירנעה ןבעגעגּפָא טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טכירַאב

 ,ןטַאגעלעד ליפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה טכירַאב ןרעביא עטַאבעד רעד ןיא
 ,טייקיטעט רעד ןופ םיטרּפ ענעדישרַאפ טריקיטירק ןבָאה סָאװ

 -ער טָאה םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ םעד
 ןופ ץנעטסיזקע רעד קנַאדַא זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע .רעיּפַאּפ השמ טרירעפ
 לָאצ עסיורג ַא ןריפ וצ חוכב ןעוועג רעטעברַא עשידיי יד ןענייז .ּפ.ד.ס.יי רעד
 (ןטואקאל ןגעק ןדנַאטשרעדיװ ןוא ןטָאקיַאב ,ןקיירטש) סעיצקַא עשימָאנָאקע

 לייט ןיא .רָאי ייווצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ךשמב לָאצ ןיא טרעדנוה רעביא --
 50 טימ טרעסעברַאפ רעטעברַא יד ןופ עגַאל יד םעד בילוצ ךיז טָאה ןלַאפ
 עשיאיײטרַאּפ-ןייר ַאק זיא עיצילַאג ןופ עיסימָאק-טפַאשקרעװעג יד .טנעצָארּפ

 -ידיי רעד ןדָאש, ןעננערב וצ ךיז טימַאב יז .,?.ד.ס.9.9 רעד ןופ גנוטכירנייא
 רעטנוא טנעצָארּפ 99 ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעש
 -נייא ַאזַא ןפַאש וצ קיטיונ רעבירעד זיא'ס .?.פ.ד.ס.יי רעד ןופ גנוריפנָא רעד
 -נָאק רעד טימ (1, :ןעמענרַאפ ךיז לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטכיר
 טימ (2 ןוא ןענייארַאפ ,פָארּפ עשידיי יד ןופ טייקיטעט רעד רעביא לָארט
 רעדעי טָאה טציא זיב ,"ןפמַאק-דנַאטשרעדיװ ןוא -ןיול יד ןופ גנוריפנָא רעד
 טלדנַאהַאב ךיוא טָאה רע .טשינ גיוט סָאד ןוא ךיז רַאפ טלדנַאהעג ןייארַאפ
 וצ ןעלטימ ןגָאלשעגרָאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ םינינע ערעדנַא ייד ַא
 ןענייז עיסוקסיד רערעגנעל ַא ךָאנ .טייקיטעט עלערוטלוק יד ןקרַאטשרַאפ
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא טנערעפער ןופ ןגַאלשרָאפ יד

 'ה טרירעפער טָאה רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו
 טנערעפער ןופ עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאוצ רעד .רענזאלג
 סָאװ ,"רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ דנַאברַאפ-דנַאל םעד ןציטשרעטנוא וצ;
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ לָארטנָאק ןוא סולפנייא ןרעטנוא ןעניפעג ךיז ףרַאד

 -ַאב 24 ןגעק ןעמיטש 20 טימ רָאפנעמַאזצ רעד טָאה עטַאבעד ַא ךָאנ
 רעד ןופ ןוא וויטוקעזקע-ייטרַאּפ ןופ טרָא-ץיז סָאד ןגָארטוצרעביא ןסָאלש
 ויטָאמ-טּפיוה רעד ,גרעבמעל ןייק עקָארק ןופ ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןופ עיצקַאדער
 עטסקיטכיוו יד ןופ טייוו וצ זיא עקָארק זַא ,ןעוועג זיא ןגָארטרעביא רַאפ
 רעד ןעק רעבירעד ,גנורעקלעפַאב רעשידי רערעסערג ַא טימ רעטרע
 יד ןופ בור ןטימ טקַאטנָאק ןטנָאנ ַאזַא ןיא ןייז טשינ וויטוקעזקעדיײטרַאּפ
 טגָאמרַאפ עקָארק זַא ,ןעוועג זיא וויטָאמ-ןגעק רעד :סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא
 יד ןענידַאב ןענעק ןלָאז סָאװ ,תוחוכ עקידנריפנָא ןוא עטנעגילעטניא רעמ
 .גנוגעוװַאב

 טשיטילַאּפ יד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו טרירעפער טָאה ןַאמסָארג קירנעה
 ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טריזירעטקַארַאכ טָאה רע .דנַאל ןיא ןעײטרױַאּפ
 רענעפַאשעג-יינ רעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ יד ייב ןעמוקעגרָאפ
 טשינ ןיוש ןענייז סעטסָארַאטס ןוא סעיצַאניּפָארּפ ,ןטענגַאב יד, .רעפסָאמטַא
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 טָאה'ס ;ןַאלּפ ןטייווצ ןפיוא ּפָארַא ןענייז ייז ; קיטילָאּפ ןריפ וצ ףיוא גונעג

 ?ןעמַארגָארּפ טימ ףמַאק רעד ןבייהנָא טזומעג ךיז

 ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד סיוא טמוק ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד ןופ

 ןטלַא םייב ץלַא ךָאנ ךיז טלַאה עכלעוו ,.ד.ס.פ.9 רעד טימ ןטסרעמ םוצ ןוט וצ

 םעד ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רע .רעטעברַא עשידיי יד עגונב טקנוּפדנַאטש

 ,טגנערב גנולעטשנייא עשלַאפ עקיזָאד יד סָאװ ,ןדָאש

 ויטיזָאּפ ןייק טשינק ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג רע טָאה ןטסינויצ יד ןגעוו

 רעשידיי רעד ןופ גנובעלפיוא רעד רַאפ דוסי םעד ןדליב לָאז סָאװ ,םַארגָארּפ

 -עג רעשידיי רעד ןופ רוטקורטס רעד ןופ גנוטייבמוא רעד רַאפ ,טפַאשלעזעג

 ?עגַאל רעכעלטפַאשלעז

 טנערעפער רעד טָאה ("השמ תד ינב ןקַאילָאּפ ,) ןרָאטַאלימיסַא יד ןגאוװ

 ,ןלַאװ יד תעב רָאנ יז ןזייוו ןסַאמ עשידיי יד רַאפ ץרַאה טוג רעייז; זַא ,טגָאזעג

 טשינ רָאג ייז טייג רעמ ןוא יירעגעי-ןטַאדנַאמ זיא םַארגָארּפ קיצנייא רעייז

 יד ןופ ײטרַאּפ רעד ןופ םיכרד יד טריקיטירק ףרַאש ךיוא טָאה רע .,"ןָא

 .עקָארק ןיא ?ןדיי עקיגנעהּפָאמוא;

 עיצילַאג ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד, :ןעוועג זיא ריפסיוא ןייז

 ענעגייא טימ ,ןילַא רעבירעד ןזומ רימ .קיטילָאּפ ןייז ןיא טרעדנוזעגּפָא זיא

 .?ןטנָארפ עלַא ףיוא ףמַאק ןצנַאג םעד ןריפ תוחוכ
 סָאװ ,עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא רָאפנעמַאװצ רעד טָאה קימיטשנייא

 ,טַארעפער ןייז ןופ טסייג ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה ןַאמסָארג
 -גנוסירגַאב ַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה ןעגנוסירגַאב ענעדישרַאפ יד ןשיווצ

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סָאװ ,דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא (ןיקמורפ) רתסא עדער

 טלייוועגסיוא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ףוסל .עיצַאװָא רעקידנרעױד-גנַאל ַא טימ

 ,רעלגייאנייא לָארַאק :לעטשנעמַאזװצ םעד ןיא וויטוקעזקעדייטרַאּפ םעיינ ַא

 ןַאמרעסַאװ ,ץנַארק המלש ,ץיניו דוד ,רעכערבסונ .ז ,רד ,רעיּפַאּפ השמ

 ,(שטַאשטוב) רעלזָאמ םלעזנַא .רד ;(גרעבמעל ןופ עלַא) םיובנריב ןבואר

 קירנעה ;(דָארב) ןיוועל ;(ווָאװַאלסינַאטס) ןַאמרעה בקעי ;(לָאּפָאנרַאט) עכמירּפ

 ןופ עלַא) גנַאלנַאּפש םהרבא ,ןַאמסָארג קירנעה ,ןַאמטוג סקילעפ ,רעביירש

 : ,(** (עקָארק
 ןַאגרָא-ײטרַאּפ רעד טָאה רָאפנעמַאװצ ןופ סולשַאב ןטימ םכסה ןיא

 ןעניישרעד וצ ןביױהעגנָא דלַאב ,טַארקַאמעדילַאיצַאס רעד טַאלבנכָאװ סָאד

 ,גרעבמעל ןיא
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 המחלמ -- טנָארפ ןייא ףיוא םולש .ו

 ןטייוצ ַא ףיױא

 ,פ.ד.ס.יי רעד ןוא .ד.ס;9פ.9 רעד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןיא גנורעדנע ןַא
 םוצ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד ןענייז'ס .1907 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןעגנואווצעג ןעזעג ךיז טושּפ טָאה .ד.ס9.9 יד .טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע
 עיצַאזינַאגרַָא עשיטסילַאיצָאס ןייא יו ,פ.ד.סיי רעד טימ ןדייר ןבייהוצנָא
 זיא ןטַאדידנַאק עשיטסילַאיצָאס יד ןופ גלָאפרעד רעד .רעטייווצ רעד טימ
 עלַא ייז רַאפ ןריזיליבָאמ וצ ןעגנולעג טעוו'ס יצ םעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג
 ,ןסַאמ עמירָא יד ןוא רעטעברַא יד ןופ ןעמיטש עכעלגעמ

 -עגלַא ןרַאפ ףמַאק רעד ןרָאװעג טקידנערַאפ ךיירגיז זיא 1907 רָאי ןיא
 יַאמ ןט14 ןפיוא ,ךיירטסע ןיא טנעמַאלרַאּפ םוצ טכערלַאװ ןכיילג ,םעניימ
 ןיא עטשרע יד -- ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ יד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז 7
 ,טכער-לַאװ םענײמעגלַא םנופ ךמס ןפיוא ךיירטסע

 -דנַאל ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא לשימעשּפ ןיא זיא 1907 ץרעמ 9 םעד
 -לַאװ יד ןריפ וצ ױזַא יו ןסָאלשַאב טָאה סָאװ ,.פ.ד.ס.יי רעד ןופ ץנערעפנָאק
 ענעגייא ןייק לָאז .פ.ד.ס.יי יד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא'מ .עינַאּפמַאק
 ןסנַאש ןייק טַאהעג טשינ ןטלָאװ ייז לייוו ,ןלעטשסױרַא טשינ ןטַאדידנַאק
 עוויטַארטסנַאמעד רַאפ זיולב ןטַאדידנַאק ןלעטשסױרַא סָאד .ןרעוו וצ טלייוועג
 רעד דצמ ןטַאדידנַאק יד ןופ לַאפכרוד םעד ןייז םרוג טזומעג טלָאװ ןקעווצ
 ,ןטַאדידנַאק עזַאושזרוב יד תבוטל ײטרַאּפ .ד.ס רעשינעטור רעד ןוא .ד.ספ'פ

 רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז וויטקַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא קיטייצכיילג
 ןַא; טמענ ײטרַאּפ יד :טגָאז עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ,עינַאּפמַאק-לַאװ
 ידכ ,עינַאּפמַאק-לַאװ רעצנַאג רעד ןיא לײטנָא ןקידנעטשבלעז ןוא ןוויטקַא
 רעזנוא ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ עיצַאטיגַא עקיטציא יד ןצונוצסיוא
 עקיניזטסואווַאב טשינ ךָאנ יד ןשיװצ ןוא דנַאל ןיא םַארגָארּפ ןשיטסילַאיצָאס
 טייז ןייא ןופ ןטיונ וצ עיצַאטיגַא עקיטציא יד ןצונסיוא ךיוא טעװ יז .ןסַאמ
 -ָארּפ ןצנַאװ דעזנוא עגונב גנולעטש ַא ןעמענ וצ ןטַאדידנַאק עזַאושזרוב יד
 ןטַאדידנַאק .ד.ס עשינעטור ןוא עשיליוּפ יד טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא םַארג
 שנעגייא ןפַאשעג טָאה .ּפ.ד.ס.יי יד .(י* ?עגַארפ-ןדיי רעד ןיא ךיז ןרעלקרעד וצ
 םענעגייא רעייז ןיא עיצקַא-לַאװ יד טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןטעטימָאק-לַאװ
 -ןַא יד ןופ ןטעטימָאק-לַאװ יד טימ טייקיטעט רעייז טרינידרָאָאק ןוא טסייג
 ןעײטרַאּפ ,ד .ס ייווצ ערעד

 ןיא .ףמַאק-לַאװ רעסייה ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה'ס
 "-וצסיוא טיירגעג ךיז שירעביפ ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןבָאה ךיירטסע ץנַאג
 -רַאש .סַאלק ןקידנשרעה ןופ ןליוו םעד ןגעק ,קלָאפ ןופ ןטַאטוּפעד ןביילק
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 -ַאג ןיא ףמַאק רעד ןרָאװעג טריפעג זיא ןצניוװָארּפ ערעדנַא יד ןיא יו רעפ

 עטסקירעדינ יד טימ טצונַאב ךיז טָאה עטכַאילש עשיליוּפ יד ואוו ,עיציל

 סעיגעליוװירּפ עלַאדָאעפ עריא ןצישַאב וצ רָארעט ןוא לדניווש ןופ ןעלטימ

 .םרוטש-סקלָאפ םענײמעגלַא םעד ןגעק

 ,ףמַאק-לַאװ םעד ןיא לָאר עקיטכיוו-טסכעה ַא טליּפשעג טָאה .ּפ.ד.ס.יי יד

 רעשידיי רעד ףיוא דלעפ-ףמַאק ַא טנפעעג ריא רַאפ ךיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ןגעק ףמַאק ןופ ןעגנוזָאל יד .קיטילָאּפ רעלעוטקַא ןופ ןעמעלבָארּפ טימ סַאג

 ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ןענייז םזיניוװָאש ןלַאנָאיצַאנ ןגעק ןוא עיצַאלימיסַא

 ַא ןופ ןפירגַאב עלעיּפיצנירּפ עטקַארטסבַא יװ טשינ סַאג רעשידיי רעד ןיא

 "ידיי יד טימ ףמַאק ןיא .םרָאפ עטערקנָאק ַא ןעמונעגנָא ןבָאה יז .םַארגָארּפ

 בולק ןשילוּפ םנופ ןטַאדידנַאק עשידיי יד --- טייז ןייא ףיוא ןעײטרַאּפ עש

 "-הליהק עטריּפמורָאק יד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,(?עקסלָאּפ ָאלָאק ,,)

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד -- טייז רעטייווצ רעד ףיוא ; סעקילק

 ?קיטילָאּפ-דנַאלק ןוא םזינויצ ןשיװצ לגנַארעג ןיא ןבָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ

 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןרַאפ םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןלעטשוצפיוא ןזיוװַאב טשינ

 עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשידיי יד טָאה ןעמערטסקע עדייב יד טָא ןשיווצ

 ,םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןשיטסילַאיצָאס-ןײמעגלַא ריא טלקיװטנַא ײטרַאּפ

 -ַאבכיילג ןוא גנונעקרענָא רעד רַאפ ןעגנורעדָאפ טלעטשעגסיױרַא טָאה יז

 ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלופ רעד רַאפ ,עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכער

 -נַא יד ןופ ןרוטלוק ןוא ןכַארּפש יד טימ רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד

 .סעיצַאנ ערעד

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשילױפ רעד ןופ ןרָאטַאלימיסַא יד ייב

 סרעדנוזַאב טשינ ףתוש ריא ןופ עדנַאגַאּפָארּפ-לַאװ לייט רעד טָא טָאה ײטרַאּפ

 .טעברַאנעמַאזוצ עשינָאמרַאה יד טרעטשעג טשינ סָאד טָאה ךָאד ,ןעמונעגסיוא

 ןופ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעלייו עסיורג יד ףיוא

 ןוא .ד.ס.פ.פ רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד ןטערטעגסױרַא ןענייז ,.9.ד.סייי רעד

 "רעלייוו יד ףיוא -- טרעקרַאפ עבלעז סָאד ןוא ,ןשטנעמ רעטנזיוט וצ טדערעג

 ןענייז .ד.ספפ רעד ןופ ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ

 ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא ןענייז'ס ..פדד.ס.י רעד ןופ רענדער ןטערטעגסיױרַא

 ,ןטעטימָאק-לַאװ עדייב ןופ ןבירשעגרעטנוא ,סעיצַאמַאלקָארּפ-לַאװ

 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ-רעלייו עסיורג יד ףיוא

 ,טרעקרַאפ ..ד.ספ.פ רעד טימ תועד-יקולח יד ןגיוושרַאפ טשינ פדסיי

 -םיוא רעלופ טימ ןרָאװעג טדערעג זיא טקנוּפ ןקידגָאטיײװ םעד טָא ןגעוו

 עקינייא .ןרעפטנע טזומעג ןבָאה .ד.ס.פ.פ רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד ,טייקיטכיר

 ,תוחנה עשיגָאלָאעדיא עסיוועג טכַאמעג טרָאד ןוא ָאד וליפַא ןבָאה

 ןכיילג ,םענײמעגלַא םעד ןופ ךמס ןפיוא ןלַאװ:-טנעמַאלרַאּפ עטשרע יד

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד רַאפ גיז ןסיורג ַא טכַארבעג ןבָאה טכער-לַאװ

 רעד ןופ עיצקַאילַאװ יד .עיצילַאג ןיא ךיוא ןוא ךיירטסע ץנַאג ןיא ײטרַאּפ

 ןייק טשינ ..ד.ס.פ.פ רעד ןוא ריא ןשיווצ זייא סָאד ןצלָאמשעצ טָאה .9.ד.סייי

 ןרָאװעג טלייוועג יינספיוא זיא רעכלעוו ,ןיילַא יקסנישַאד יצַאנגיא יו רערעדִנַא

200 



 םעיינ ַא טימ ןדייר ןביוהעגנָא ןלַאװ יד ךָאנ טָאה ,עקָארק ןופ טַאטוּפעד ַא יו

 "רַא ןַא ןיא .ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד וצ ןָאט ןשירבח

 רע טָאה (1907 ינוי ןט15 ןופ ,16 רעמונ} ַאנובירט טפירשטייצ רעד ןיא לקיט

 -סירעטקַארַאכ טסרעסיוא ןַאק יו .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ עיצקַא-לַאװ יד טנכײצַאב

 "רֶא םעד ןופ טעטירַאדילָאס רעד ןגעוו היאר עטוג ַא ןוא גנוניישרעד עשיט

 .?טַאירַאטעלָארּפ ןטריזינַאג

 רעד ןופ רָאפנעמַאזװצ ןט3 םוצ וויטוקעזקע-יײטרַאּפ ןופ טכירַאב םניא

 ןשיוצ ףמַאק םעד ןקיטייזַאב וצ ידכ; זַא ,ןרָאװעג טלייצרעד זיא פדסיי

 ןופ וויטוקעזקע רעד טָאה ,ןזיירק-לַאװ עשידיי יד ןיא ןעײטרַאּפ .ד.ס עדייב

 רע .סימָארּפמָאק ַא ײטרַאּפ ,ד.ס רעשיליוּפ רעד ןגָאלשעגרָאפ ײטרַאּפ רעזנוא

 תבוטל .ד.ס.פ.פ יד לָאז ןזײרקילַאװ עסיוועג ןיא זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 -עגרָאפ ןענייז םעד ןגעוו .ןטַאדידנַאק ןייק ןלעטשסױרַא טשינ .פ.ד.ס.יי רעד

 ,ןטעטימָאק-וװיטוקעזקע עדייב ןופ ןטַאגעלעד ןופ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןעמוק

 רעבָא זיא סימָארּפמָאק ַא וצ .רעשידיי רעד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ

 -ַאב םעד ןעמונעגנָא ןעמ טָאה עגַאל רענעּפַאשעג רעד ייב .?ןעמוקעג טשינ

 ןציטש ןוא םרָאפטַאלּפ רענעגייא ןַא טימ עינַאּפמַאק-לַאװ ַא ןריפ וצ סולש

 ..ד.ס.9.9 רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד

 עקיזָאד יד טריקיטירק רָאפנעמַאזוצ ןט3 ןפיוא ןבָאה ןטַאגעלעד רָאּפ ַא

 ןטייווצ םעד ןבעגעג זיולב טָאה .ּפ.ד.ס.יי יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז ,גנולעטש

 טָאה טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד .ןעמוקַאב טשינרָאג םיא ןופ רעבָא ,דצ

 "טכירַאב רעד .ײטרַאּפ רעד ןופ קיטקַאטילַאװ יד קיטכיר רַאפ טנעקרענָא

 זַא ,ןזיװעגנָא רעקיטירק יד רעפטנע ןייז ןיא טָאה רעביירש קירנעה רעבעגּפָא

 "טנפע ןיא ןבָאה; ,טציטשעגרעטנוא טָאה .ּפ.ד.ם.יי יד עכלעוו ,ןטַאדידנַאק יד

 זיא סָאד .ןטַאלוטסָאּפ ערעזנוא רַאפ טרעלקרעד ךיז ןעגנולמַאזרַאפ עכעל

 ןטַאטוּפעד עטלייוװעגסיוא יד זַא .גיז רעשילַארָאמ רעסיורג רעזנוא ןעוועג

 ,"! הלּפמ עשילַארָאמ רעייז סע זיא ,גָאזוצ רעייז ןטלַאהעג טשינ רעטעּפש ןבָאה

 ןרירטסנָאמעד וצ טייהנגעלעג ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ טָאה .פ.ד.ס.יי יד

 טימ ןרָאװעג טלייוועג ןענייז סָאװ ,ןטַאטוּפעד יד זַא ,טייקכעלטנפע רעד רַאפ

 "סױרַא סָאד טָאה'מ .ןגַארּפ עשידיי ןיא טשינ יז ןריטנעזערּפער ,ףליה ריא

 -ָאטקָא 24 םעד .ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא טגנערבעג

 ןופ גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא זיא 1908 רעב

 ןַאמרעה .רד טַאטוּפעד רעכלעוו ףיוא ,.ד.ס.פ.פ ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד

 ,טייקיטעט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןייז ןופ טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא טָאה דנַאמַאיד

 טימ טָאה גנולמַאזרַאפ יד ןוא עטַאבעד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טכירַאב םעד ךָאנ

 וצ יורטוצ סיוא טקירד סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טייהרעמ רעסיורג ַא

 ,טסעפ-טלעטש ןוא ללכב ןטַאטוּפעד עשיטסילַאיצָאס יד ןופ טייקיטעט רעד

 -ָאיצַאנ יד ןופ רעטערטרַאפ ןייק טשינ זיא; דנַאמַאיד ,רד טַאטוּפעד רעד זַא

 .?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ ןסערעטניא עלערוטלוק-לַאנ
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 ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ ןבָאה ,רעוט עשידיי עריא טרפב ,.ד.ס.9.פ יד
 ןופ גנוקיטסעפַאב ןוא סקואוו ,ץנעטסיזקע רעד טימ -- ןבעל ןופ טקַאפ ןטימ
 רעבָא ךיז ןבָאה ייז .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקידנעטשבלעז רעד
 יז ןענעק ףמַאק ןשיגָאלָאעדיא ןוא ןשיטילָאּפ םענעפָא ןיא זַא ,טגייצרעביא
 ףליה רעד טימ ןַאלּפ ַא טכַארטרַאפ ןבָאה ייז ..פ.ד.ס.יי יד ןייז רבוג טשינ
 עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןטכינרַאפ וצ ןדנַאברַאפ-ךַאפ עלַארטנעצ יד ןופ
 ..פ.ד.ס.יי רעד ןופ עזַאב יד ןרעטשעצ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא גנוגעװַאב

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןעוועג ןדנַאברַאפ-ךַאפ יד ןענייז לעיציפָא
 -עטניא עשימָאנָאקע יד רַאפ ןפמעק וצ עיצקנופ עקיצנייא יד טַאהעג ןבָאה
 טשרעהעג טייצ רענעי ןיא ןבָאה שיטקַאפ .טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןסער
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עשינָאמרַאה עטסגנע יד
 רעריפ יד ,ךיירטסע ןיא גנוגעװַאב רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןוא ײטרַאּפ
 טימ ןעגנודניברַאפ ערעיז טצונעגסיוא ןבָאה .ז .ס .פ .פ רעד ןופ
 ןיא ןענייז סָאװ ,ןיו ןיא ןדנַאברַאפ-לַארטנעצ יד ןופ רעריפ יד
 ײפ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ךיוא ןעװעג טיצ רעבלעז רעד
 -טנעדוטס עשיטסילַאנָאיצַאנ; הרבח ַא יװ .ּפ.ד.ס.יי יד טרסמרַאפ ןוא ,רער
 ?ששיטסיטַארַאּפעס, ףיוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןריפ עכלעוו ,"ךעל
 רעשיכיירטסע רעד ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא דָארג ןעוועג זיא סָאד .םיכרד
 עשיכעשט יד ןופ עיצקַא יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןוא ןעגנורעדָאּפ עקידנעייגטייו טקורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןטסיטַארַאּפעס
 ,ןדנַאברַאפ-ךַאפ עשיכעשט ענעגייא ןפַאשעג ןוא ןטלָאּפשעגּפָא ךיז ףוס-לכ-ףוס

 ןבעגעג .ד.ס.פ.פ רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה ?ןטסיטַארַאּפעס;, ןעמָאנ םעד
 -רַאפ עטפָא יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס .גנודנירג ריא ייב ףכית .ּפ.ד.ס.יי רעד
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא זַא ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןופ ןעגנורעכיז
 -עג ןוא טיקכעלטייהנייא ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ייז ןעייטש גנוגעוװַאב
 טריפרַאפ ,ד.ס.9.פ יד טָאה "ןטסיטַארַאּפעס, טרָאװ-קערש ןטימ .טײקנסָאלש
 גנולעטש רעשיאייטרַאּפ ןכָארּפשעגסױא ןַא וצ ןדנַאברַאפ-ךַאפ עלַארטנעצ יד
 -לבל ,ןטלָאװ ייז ןכלעוו ןיא ,עיצילַאג ןופ ףמַאק ןשיאיײטרַאּפנשיװצ םעד ןיא
 ןטיהּפָא טפרַאדעג גנוגעװַאב רענעגייא רעייז ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,תולדה
 -רַאפ וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה .ד.ספ.פ רעד .טעטילַארטײנ עטסגנערטש יד
 עריא ןופ גייצ-קרעוו ַא ןיא גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ עלַארטיינ יד ןעלדנַאוװ
 .9.ד.ס.יי רעד ןגעק סעגירטניא

 יד ןעמוקעגרָאפ לשימעשּפ ןיא זיא 1906 רעבמעצעד 978 ןופ געט יד ןיא
 ,עיצילַאג ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל עטרעפ
 ,ןּפורג עקיטרָא 144 ןטערטרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטַאגעלעד 110 ןענייז ןעמוקעג
 יד ,ךיירטסע ןיא ןענייארַאפ עלַארטנעצ יד ןופ רעריפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 העּפשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ
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 "רַאפ ןבָאה ייז) ןטַאגעלעד 21 ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז ,.ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ

 רעד רעטנוא .(ןענייארַאפ עלַארטנעצ יד ןופ ןעגנולײטּפָא עקיטרָא 29 ןטערט

 .פָארּפ עקיטרָא ענײמעגלַא 36 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ העּפשה

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ רַאטערקעס רעד .ןכַאפ ענעדישרַאפ ןופ ןענייארַאפ

 -עג ללכב זַא ,טגָאזעג טכירַאב ןייז ןיא טָאה ,יקסוװַאלושז טנומגיז ,עיסימָאק

 טנעקעג ןעמ טלָאװ ייז ןופ ,רעטעברַא טנזיוט 220 עיצילַאג ןיא ךיז ןעניפ

 -ןױול ןענייז רעטעברַא יד ןופ ליפ .טנזױט 112 סנטסכעה ןריזינַאגרָא

 -ריזינַאגרָא יד .םירעיוּפ שיטקַאפ ןענייז ייז ,טייצ-ןָאזעס ןיא זיולב רעטעברַא

 טײקנענַאטשעגּפָא ,םזיטעבַאפלַאנַא םעד בילוצ רעווש רעייז ןָא טמוק טעברַא

 126 ןיא ןענייז םורַא ןוא םורַא .רעטעברַא יד ןשיװצ ןבױלגרעבָא ןוא

 טנזיױט 6 בורק ןַארַאפ ןענייארַאפ עלַארטנעצ יד ןופ ןעגנולײטּפָא עקיטרָא

 סָאװ ,ןּפורג עקיטרָא קילטנעצ ייווצ בורק ןעוועג ךָאנ ןענייז'ס) רעדילגטימ

 | .(ןענייארַאפ עלַארטנעצ וצ טרעהעג טשינ ןבָאה

 :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ טקידנערַאפ טכירַאב ןייז טָאה יקסוװַאלושז

 -עס ענעפורעג-ױזַא יד טימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ טגיונעג טשינ ןענייז רימ,

 ,טייל ןענעקרענָא ןוא (.פ.ד.ס.יי רעד ןופ רעגנעהנָא יד טניימעג) ןטסיטַארַאּפ

 ץוחמ ,ןצנַאטסניא-ײטרַאּפ ערעזנוא עלַא ןופ ןסולשַאב יד טיול ,ןעייטש סָאװ

 ןעמעננָא ץנערעפנָאק יד ךיוא טעוװ ,ךיא ביולג ,טסייג םעד ןיא ,ײטרַאּפ רעד

 ,"ןסולשַאב עריא

 ןופ רעריפ רעטסואווַאב רעד טנפעעג טָאה .פ.ד.ס.יי רעד ןגעק ףמַאק םעד

 עמַאס ןיא טָאה רעכלעוו ,רעדנאמאלאס דוד .ד.ס.9.9 ןופ עיצקעס רעשידיי רעד

 רעד ןופ ווירב ַא טנעיילעג ןעגנוסירגַאב יד תעב ץנעדעפנָאק רעד ןופ בייהנָא

 ווירב םעד ןיא .גרעבמעל ןיא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 -ערטש עכעלטנייפ-רעטעברַא עשיטסיטַארַאּפעס; יד וצ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא

 ."ןָאדרַאּפ; ןָא ןעיצַאב ךיז ןעמ ףרַאד *ןעגנומ

 רעד ףיוא סעקַאטַא טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא ץנערעפנָאק עצנַאג יד

 טריקַאטַא ןטייז ענעדישרַאפ ןופ ןבָאה ןרעדנַא ןכָאנ רענדער ןייא ..9.ך.ם.יי

 ךיז טָאה טכירַאב םורַא עיסוקסיד עצנַאג יד .רעוט עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד

 ,םעד םורַא טיירדעג

 -ַאטיגַא טא עיצַאזינַאגרָא --- גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ ןטייווצ םעד ךיוא

 ןצנַאג ַא .עקיבלעז סָאד רעדיוו ןוא .יקסוװַאלושז טרירעפער טָאה -- עיצ

 רענַאיצילַאג יד ,"ןטסיטַארַאּפעס עשידיי, יד ןגעוו טדערעג ץלַא ןעמ טָאה גָאט

 ןענייארַאפ עלַארטנעצ יד ןופ רעטערטרַאפ רעניוו יד ,ףרַאש טדערעג ןבָאה

 "עג ןבָאה ייז :ןדישטנַא רעקינייװ טשינ רעבָא ,רעדלימ טכַאמלג סע ןבָאה

 עשיטסילַאנָאיצַאנ, ןגעק ,טייקינייא-רעטעברַא ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו טדער

 ..לג,ד.א "ןצנעדנעט עשידיי

 ןופ עיצַאגעלעד יד :ןגַאלשרָאפ ייוצ טריטַאבעד ןעמ טָאה טערקנָאק

 ןטסיטַארַאּפעס; יד ןסילשוצסיוא עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ווָאנרַאט

 ,יקסוָארבָאב לימע .רד ,.ד.ס.9.פ ןופ רעייטשרָאפ רעד .סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןופ
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 הריתס ןיא זיא רע זַא ,ןזיװעגנָא ןוא גַאלשרָאפ ןגעק עדער ַא ןטלַאהעג טָאה
 ,ןענייארַאפ ,סָארּפ יד ןופ תודוסי-טנורג יד טימ

 -נײרַא טלָאמעד טָאה בעלטרַאה שואעדַאט טַאגעלעד רעגרעבמעל רעד
 -ָאקע יד זַא ,ןרָאװעג ןזיוװעגנָא זיא םיא ןיא .גַאלשרָאפ ןטייווצ ַא ןגָארטעג
 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןטימ ןדנוברַאפ גנע זיא טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עשימָאנ
 רעשינעטור רעד ןוא .ד.ס.9.9 רעד ךרוד עיצילַאג ןיא טריפעג טרעוו סָאװ
 -יטילָאּפ רעד טימ טקַאטנָאק ןעגנע ןיא ןייז זומ גנוגעװַאב ,פָארּפ יד .,ד.ס
 עשידיי עשיטסיטַארַאּפעס יד; ץנערעפנָאק יד ףיוא טרעדָאפ רעבירעד .רעש
 ךיז ןוא ןצנַאטסניא -ײטרַאּפ עלַא ןופ ןסולשַאב יד ןריטקעּפסער וצ ?רעטעברַא
 ןלײט-דנַאטשַאב ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ-דנַאל יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןריזינַאגרָא

 לָאז עיצילַאג ןופ עיסימָאק עלענָאיסעּפָארּפ יד ..ד.ס רעשיכיירטסע רעד ןופ
 ןופ תוסּפורטוּפַא רעד רעטנוא ןעייטש סָאװ ,ןּפורג עטַארַאּפעס ןייק ןפַאש טשינ
 -ָאמעד-לַאיצָאס רעשידייא רעד ןופ טרפב ,"ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עכעלטנייפ;

 טייטש סָאװ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ טייקינייא יד טלַאּפשעצ סָאװ ,"עיטַארק
 ..ד.ס רעשיכיירטסע רעד ץוחמ

 -רעד טָאה רע .רעיּפַאּפ .מ ןטערטעגסױרַא זיא עיצולָאזער רעד ןגעק
 -ָארּפ עשידיי יד ןלעוו ,ןרעו ןעמונעגנָא טעוװו עיצולָאזער יד ביוא זַא ,טרעלק
 -ולָאזער יד .סולשַאב םעד ןפרַאװרעטנוא טשינ ךיז סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעפ
 -רךַאפ יד ןופ ןטַאגעלעד יד .ןעמיטש עלַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצ
 ןבָאה ,.ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענייא
 -ָארּפ רעטלייװעג-יינ רעד ןיא) ,(*ז טקילײטַאב טשינ ךיז גנומיטשּפָא רעד ןיא
 ןופ רעייטשרָאפ ןייא ןייק ןעמונעגניײרַא טשינ ןעמ טָאה עיסימָאק רעלענָאיסעפ
 רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ עשידיי יד
 ,(.ף.ד ם.יי

 ַא טימ סױרַא ףכית ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד
 -קרעוועג-סעדנַאל, יד ןעמוקעג זיא ףליה וצ .עיצקַא-טסעטָארּפ רעקרַאטש
 עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עכלעוו ,עניווָאקוב ןופ ?עיסימָאק-טפַאש
 -קרעוועג-סכיירא רעשיכיירטסע רעד וצ טסעטָארּפ ןפרַאש ַא ןקישוצנײרַא
 -ווא טשינ ךיז טעװ יז זַא ,ןעוועג עידומ טָאה יז .ןיוו ןיא ?עיסימָאק-טּפַאש
 ,לשימעשּפ ןיא ץנערעפנָאק רעד ןופ עיצולָאזער רעד ןפרַאװרעט

 -ײטּפָא עשידיי יד ןיא ןענייז ץנערעפנָאק רעלשימעשּפ רעד ךָאנ דלַאב
 -רעד ןבָאה ןטַאגעלעד יד ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ-טכירַאב ןעמוקעגרָאפ ןעגנול
 עטלמַאזרַאפ יד ,ןסָאלשַאב טָאה'מ סָאװ ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ טלייצ
 טָאה סָאװ ,רָארעט ןגעק סעיצולָאזער-טסעטָארּפ ןעמונעגנָא םעד ךָאנ ןבָאה
 -ידיי יד ןופ ןטַאגעלעד יד יבגל ,ץנערעפנָאק רעלשימעשּפ רעד ףיוא טשרעהעג
 -עייז סָאװ ,םוטַארַאּפעס-םוטָאװ ןטימ טריזירַאדילָאס ךיז ןוא ,ןעגנולײטּפָא עש
 עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןגעק ןגָארטעגנײרַא ןבָאה רעייטשרָאפ ער
 ןענייז ןעגנולײטּפָא עקיטרָא 15 ןופ .ןטסיטַארַאּפעס ענעפורעג-ױזַא יד עגונב
 -נָא:טּפױה רעד וצ ןרָאװעג טקישעגניײרַא סעיצולָאזער-טסעטָארּפ עכלעזַא
 -ּפעצקַא וצ ןסָאלשַאב טָאה סָאװ ,ןיוו ןיא גנוגעװַאב .פָארּפ רעד ןופ גנוריפ
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 וצ ןײגרעבירַא ןטסעטָארּפ יד רעביא ןוא עיצולָאזער רעלשימעשּפ יד ןריט

 ,גנונדרָא-גָאט רעד

 רערָאלק ַא ןעוועג זיא לשימעשּפ ןיא ץנעדעפנָאק רלד ןופ עיצולָאזער יד

 רעשיצילַאג רעד וצ ןוא ןדנַאברַאפ-ךַאפ יד ןופ סעלַארטנעצ יד וצ וויטקעריד

 -טרָא עיינ ןפַאש וצ ןזָאלרעד טשינ רעמ רָאט ןעמ זַא ,עיסימָאק-טּפַאשקרעװעג

 -רַאּפ רעשיטַאדקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןּפורג

 .ןטלַאהעגנייא טייצ ַא ןעמ טָאה וויטקעריד םעד טָא ,ייט

 םוצ טכירַאב רעד טָאה 1908 .פ.ד.ס.יי רעד ןופ סערגנָאק ןטירד ןפיוא

 ןעלּפָאטרַאפ טנעקעג טלָאװ יײטרַאּפ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ עיצַאזינַאגרָא טקנוּפ

 ןדנַאברַאפ-ךַאפ עלַארטנעצ יד ןעוו ,ןּפורג-ךַאּפ עלענָאיסלעפָארּפ ןופ לָאצ יד

 טשינ ךיז ןבָאה ןדנַאברַאפ-ךַאפ עלַארטנעצ יד רעבָא .טזָאלרעד וצרעד ןטלָאװ

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטײרּפשסיוא רעד רַאפ ןטייקכעלגעמ יד טימ טנכערעג

 יד טרעטשעג זיולב רָאנ ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןטיונ יד טימ ןוא

 ..ד.ס.פ.ּפ רעד ןופ ןסערקטניא יד ןיא גנולקיװטנַא

 -עמונעגנָא רעד ןיא זיא ,ןּפורג-ךַאפ יד טימ ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ

 -- ןדנַאברַאפ-ךַאפ עלַארטנעצ לייט .ןרָאװעג טנָאזעג טשינ עיצולָאזער רענ

 ןעמונעג ןבָאה -- עיצילַאג ןופ עיסימָאק עלענָאיסעּפָארּפ יד ךָאנ טרפבו

 ףכית ךיז טָאהס :לשימעשּפ ןיא ץנערעפנָאק רעד ןופ טסייג ןיא ןעלדנַאה
 -נוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןּפורג-ךַאפ עלַא ןיא סענַאקיש הרדס ַא ןבױהעגנָא
 ןעמ טָאה גנוגעװַאב-ןיול רעדעי ייב .פ.ד.ס.יי רעד ןופ גנוקריוו רעד רעט
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טכער עטסרַאטנעמעלע יד רַאפ ןעלגנַאר טזומעג ךיז
 -עבֹרַא עקידנקיירטש וצ עציטש רַאפ ,טקילפנַאק-ןיול ַא ןענעקרענָא רַאפ

 ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ַא וצ ןָאטעג ןמ טָאה ץלַא סָאד ..וו.זַאאא רעט

 ןעגנומיטשַאב עלַא ןטלַאהעגנייא טײקלַאיַָאל רעטסערג רעד טימ טָאה סָאװ

 ןענַאּפשניײא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה יז לייוו ,רַאפרעד זיולב ,ןטוטַאטס יד ןופ

 ..ד.ס.פ.פ רעד ןופ ןגָאװטיײר ןיא
 יד ןבָאה ןילּפיצסיד רעטּפַאהרעטסומ ןוא תונשקע רענרעזייא טימ

 : ןטנָארפ ייווצ ףיוא ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא
 ענעגייא ערעייז ןופ גנוריּפנָא רעלַארטנעצ רעד ןגעק ןוא םיטַאבעלַאב יד ןגעק
 ןיא ןטקילפנָאק-ןיול ךס ַא ןעמוקעגרָאפ דָארג ןענייז טלָאמעד .סעיצַאזינַאגרַא

 ,?טעברַא ןופ ורמוא, ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא'ס ,ךיירטסע ץנַאג ןיא ןוא עוצילַאג

 רעכלעוו ,טכירַאב םעד ןופ סױרַא ןעמענ רימ סָאװ ןרעפיצ עקינייא ןענייז טָא
 : (1908) .פ.ד.ס.יי רעד ןופ סערגנָאק ןטירד ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא

 104 ןעמוקעגרָאפ ןענייז (1908 ינוי זיב 1906 ינוי) טייצ-טכירַאב רעד ןיא
 ןעוועג זיא ףמַאק רעטסערג רעד .,(ןטָאקיַאב ןוא ןטואקאל ,ןקיירטש) ןפמַאק
 סקעז ןטלַאהעגנָא טָאה רעכלעוו ,גרעבמעל ןיא רעדיינש 600 ןופ ףמאק רעד

 זיא גרעבמעל ןיא .גיז ןקידנעטשלופ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז ןוא טייצ ןכָאװ
 ,רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןופ קיירטש-רעקעב רעסיורג ַא ןעוועג ךָאנ
 .רעטסוש 100 ןופ ןוא רעלשיט 150 ןופ ןקיירטש ; עשידיי 250 רעכעה יז ןופ
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 ערענעלק ;רעלָאמ 100 ,רעדיינש-רעגַאל 70 טקיירטשעג ןבָאה עקָארק ןיא

 ןבָאה ןפמַאק עלַא יד .טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןקיירטש
 ,רעטברַא יד רַאפ ןגיז ערענעלק רעדָא ערעסערג טימ טקידנעעג ךיז

 ןפיוא רעוט עטינעג לָאצ ַא טגָאמרַאפ ןיוש טלָאמעד טָאה .9.ד.ס.יי יד

 -עגנָא ןבָאה ייז ױזַא יו ,ןפוא רעד .,עיצַאזינַאגרָא רעלענָאיסעפָארּפ ןופ דלעפ
 ןופ טייקטרינילּפיצסיד יד ןוא טסייג ףמַאק רעד ןוא ןקיירטש יד טימ טריפ
 רעניו יד ףיוא קורדנייא ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה עסַאמ-רעדילגטימ רעד
 טקישעגסױרַא סעלַארטנעצ יד ןבָאה ןקיירטש ערעסערג יד וצ .סעלַארטנעצ

 לסיב שּפיה ַא טימ ןײמוקעג ייז ןענייז עיצילַאג ןייק .,ןטַאגעלעד עלעיצעּפס

 ביול ןופ ןטכירַאב טימ טרעקעגמוא ךיז ייז ןבָאה ןיוו ןייק ןוא ןלייטרוארָאפ
 ןופ גנוריפנָא רעניוו יד ןטלַאהעגּפָא טשינ רעבָא טָאה סָאד .גנונעקרענָא ןוא
 סָאװ ,ןּפורג-טרא יד ֹוצ וויטַאנענ ךיז ןניצַאב וצ ןענייארַאפ עלַארטנעצ יד
 ,?ןטסידנוב רענַאיצילַאג , יד ןופ העּפשה רעד רעטנזא ןעוועג ןענייז

 טװאורּפעג .9.ד.ס.י רעד ןופ רענגעק עפרַאש יד ןבָאה לָאמ ןייא ךָאנ
 רעמוז .גנוגעװַאב רעללנָאיסעּפָארּפ רעשידיי רעד ףיוא לַאפנָא ןַא ןריפסיוא
 -קעװַא םעצולּפ רעטעברַא-רעדיינש יד ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ רעד טָאה 8

 .עציטש-ץזָאלסטעברַא ףיוא טכער יד ןעגנולײטּפָא עשידיי יד ייב ןעמונעג
 זַא ,ןענופעג ןעמ טָאה רעכיב יד ןופ עיזיווער ַא ייב זַא ,סל טָאה ןסייהעג
 יד טיול ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ לָאצ ַא וצ ןרָאװעג טלָאצעג זיא עציטש
 ךיוא ןלַאפ עקינייא ןיא ןוא וצרעד טקיטכערַאב ןעוועג טשינ ךָאנ ןטוטַאטס
 -ייז סָאװ ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא .,ןטייקכעלטקניּפמוא ערעדִנַא

 -עג גנוטלַאװרַאפ עלַארטנעצ יד טָאה ,ןרָאװעג טריפעג ןינע םעד ןגעוו ןענ
 ייב ךיוא ןפָארטעג טלָאמעד ךיז ןבָאה תוריבע עכלעזַא זַא ,ןייז הדומ טזומ
 .ד.ס.9.9 רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג-סטרָא
 עסיורג ַא ןוא טײקיזָאלסטעברַא עקרַאטש ַא עיצילַאג ןיא טלָאמעד ןעוועג)

 ןוא ןעוועג לחומ ןעמ טָאה ןּפורג-טרָא עשיליוּפ יד ןופ ?דניז, יד רֶעבָא ,(טיונ
 יז ןביױהעגנָא טָאה ןעמ : טפָארטשַאב טרָא ןפיוא ףכית ןעמ טָאה עשידיי יד

 ןבָאה סָאװ ,(סַאלק ןטייווצ ןופ) סעקרַאמ-לָאצּפָא ערעקיליב רָאנ ןלייטוצוצ

 -נַארק ןופ ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ לַאפ ןיא עציטש וצ טכער יד ןבעגעג טשינ
 ,,לג,ד.א טייק

 יז יו -- ןעמונעגנָא גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד טָאה סולשַאב םעד טָא
 ,עקָארק ןיא ?ץנערעפנָאק רעגנע? ןַא ףיוא---"טרעפטנערַאפ, רעטעּפש ךיז טָאה
 רעד ןיא ,.ד.ס:9.9 רעד ןופ רעוט עלענָאיסעּפָארּפ ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא .ה .ד
 רַאפ ּפַאלק רערעווש ַא ןעוועג זיא סָאד .רעייטשרָאפ עשידיי ןופ טיײהנזעװּפָא
 יד ןופ עיצַאדַארגעד עקידמעצולּפ יד ,עיצַאזינַאגרָא-רעדיײנש רעשידיי רעד
 זיא ,סַאלק ןטייווצ ןופ רעדילגטימ ,רעטעברַא-רעדיינש עשידיי עטריזינַאגרָא

 ,עיצַאזינַאגרָא-רעדיינש עשידיי יד ןטכינרַאפ וצ ןצנַאג ןיא ןעוועג לולע
 -טסעטָארּפ רעפרַאש ַא .ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא גנוגעוװַאב-טסעטָארּפ ַא

 זיא ,רעטעברַא-רעדיינש עשידיי 500 ןופ ןבירשעגרעטנוא .,םודנַארָאמעמ
 זיא םיא ןיא .ןיוו ןיא גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד וצ ןרָאװעג טקישעגניײרַא
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 ,םָארּפ עשידיי יד ןגעק .ד.0.9.9 רעד ןופ סעגירטניא יד ןרָאװעג טקעדעגפיוא
 רעד ןופ גנולדנַאה יד טכערעג טשינ יװ ןרָאװעג ןזיװַאב זיא'ס ןוא ןעניײארַאּפ
 -רַאפ ןיא ,ןרעוװ ןָא טציא ןופ לָאז רעטעברַא רעשידיי רעד, זַא ,זיא עלַארטנעצ
 ןענייז'ס .(+י"טנעמעלע רעקיטרעוװרעדנימ ַא ,רעטעברַא ןשילױּפ ןטימ ךיילג

 טלדנַאהַאב זיא ןינע רעד .ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ךיוא

 -יינש םעד ןופ טקַא-טלַאװעג רעד ןוא טייקכעלטנפע רעלופ רעד ןיא ןרָאװעג

 -עברַא עטריזינַאגרָא יד ךרוד ןרָאװעג טּפשמעג ךעלטנפע זיא דנַאבראפ-רעד

 טָאה דנַאברַאפ-רעדיינש ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד .ןכַאפ עלַא ןופ רעט
 ,טרעלקרעד ןוא גנורעפטנערַאפ ַא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ ןַאגרָא ןיא טקורדענּפָא
 ןופ קורד םעד בילוצ טשינ ןוא םימעט עכעלכַאז בילוצ ןוטעג סע טָאה יז זַא

 -רַאטש רעד בילוצ ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,גנומיטש רעד ייב ..ד.ס.9.9 רעד
 -נָא טנָאקעג טשינ דנַאברַאפ-רעדיינש רעד טָאה ,גנונעװַאב-טסעטָארּפ רעק
 -רָאפ זיא 1908 טסוגיױא 27 םעד .טייצ ערעגנעל ַא טקַא-ריקליוו ןייז ןטלַאה

 עשידיי יד רעכלעוו וצ ,גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקעג
 .רעדעל ןוא רעיּפַאּפ .מ -- ןטָאגעלעד ייווצ טקישעג ןבָאה ןּפורג-טרָא .פָארּפ
 רעשיכיירטסע רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעמוקעג ךיוא זיא גנוציז רעד וצ

 -רַא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,רעבעוה ןָאטנַא ,עיסימָאק-טפַאשקרעװעג
 ידכ .םולש רַאפ טרילעּפַא קרַאטש טָאה רע .ךיירטסע ןיא רעריפ-רעטעב

 ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא רע טָאה ,טיײקוװיטקעיבָא ןייז ןענָאטַאב וצ
 רעשיכיירטסע רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא ,ף.ד.ס.יי יד ןענעקרענָא ןגעוו עגַארּפ יד
 דילגטימ ַא יװ -- רע טָאה ,1905 רָאי ןיא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רעקיצנייא רעד -- יײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ דנַאטשרָאפ"ייטרַאּפ ןופ
 -רַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ רעדילגטימ יד .גנונעקרענָא רעד רַאפ טמיטשעג
 ןויטָאמ עלעיצנַאניפ בילוצ ןיולב ןַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה גנוטלַאװ
 םוש ןייק ,ןּפורג טרָא עשידיי יד ןגעוו סולשַאב םעד ןעמונעגנָא ןעמ טָאה
 ךָאנ ןסָאלשַאב טָאה גנוציז יד .ןעוועג טשינ ייברעד ןענייז ןוויטָאמ ערעדנַא
 ןשטנואוו יד ןעמוקנגעקטנַא ךעלגעמ טייוו יו ןוא ןינע םעד ןטכַארטַאב וצ לָאמַא
 ,טהלוװעַאב ךיז ןליפ סָאװ ,ןּפורג יד ןופ

 -ָארּפ ןגעק סעיצַאנימירקסיד ןופ ןליּפשײיב עכעלטע ךָאנ ןענייז טָא
 עּפורג ַא טריטסיזקע טָאה גרעבמעל ןיא : .ּפ.ד.ם.יי רעד ןופ ןּפורג עלענָאיסעפ
 -ָאל םעד ןיא עטריזינַאגרָא ,רעטעברַא-רעסָאלש עשידיי טרעדנוה רעכעה ןופ
 ַא ,(?ןײארַאפ-טפַאשקרעװעג רענײמעגלַאא ןַא) ?סטרעװרָאפ,, ןייארַאּפ ןלַאק

 דנַאברַאפ-לַארטנעצ םייב ןלגנואימַאב טכַאמעג רעסָאלש יד ןבָאה טייצ עגנַאל
 ןַא ןרעוו ןפַאשעג ייז רַאפ לָאז סע זַא ,ךיירטסע ןיא רעטעברַא-לַאטעמ יד ןופ
 ןענייז רעטעברַא יד .ןפלָאהעג טשינ ןפוא םושב טָאה'ס רעבָא ,עּפורג"טרָא
 ןריר טלָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה דנַאברַאפ רעד ןוא קיירטש ַא ןיא סױרַא
 -סיוא ןעוועג דלַאב זיא ןייארַאפ םעניילק םעד ןופ עסַאק יד .רעגניפ ןייק טימ
 ףמַאק םעד ןטלַאהעגנָא ןוא טרעגנוהעג טושּפ ןבָאה רעקיירטש יד ןוא טּפעשעג
 טָאה טלָאמעד טשרע .,ןענואוועג קיירטש םעד ןבָאה ייז זיב ,טייצ ןכָאװ ריפ
 ,עּפורג-טרָא ןַא ןפַאש וצ ייז רַאפ טקיליװַאב דנַאברַאפ-לַארטנעצ רעד
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 ,עירטסודניא-רעדיילק עסיורג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס ואוו ,ענרָאט ןיא
 טלָאװעג טשינ רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ דנַאברַאפ רעלַארטנעצ רעד טָאה
 -רעגַאל טנזיוט רעכעה ןוא רעדיינש-רעגַאל יד רַאפ עּפורג-טרָא ןייק ןענעפע
 טייקכעלגעמ רעד ןופ טבױרַאב ןעוועג םעד בילוצ גנַאל ןרָאי ןענייז רעדיינש
 טָאה לַאפ רעשיטסַארד ַא רָאג .עיצַאזינַאגרָא רעלַארטנעצ רעד וצ ןרעהעג וצ
 יד ןופ דנַאברַאפ-ךַאפ םנופ עּפורג-טרָא עשידיי ַא : עקָארק ןיא ןפָארטעג ךיז
 ןרָאװעג טרידיוװקיל עלַארטנעצ רעניו רעד ןופ זיא רעטעברַא-רענשזריק

 ןריפרעבירַא ןזָאל טלָאװעג טשינ ןבָאה רענשזריק יד לייו ,םעד בילוצ

 רעד ןופ לַאקָאל ןיא .פ.יד סיי רעד ןופ לַאקָאל םנופ עיצַאזינַאגרָא רעייז

 .ד59
 ןופ גנוגעװַאב עלענָאיסעפָארּפ יד זיא תועינמ עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ

 טכיירגרעד ןעמ טָאה שינרעטַאמ ןוא ימ טימ .ןסקַאװעג רעטייוו .פ.ד.ס.יי רעד

 לָאצ רעייז טָאה 1910 ןיא .,ןדנַאברַאפ עלַארטנעצ יד ןופ ןּפורג-טרָא עיינ ץלַא

 עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא ,50 זיב טכיירגרעד ןיוש
 .ןענייארַאפ-סננודליב ןוא ןעניײארַאפ-טפַאשקרעװעג ענײמעגלַא קילטנעצ

 ַא ןעמוקעגרָאפ לשימעשּפ ןיא זיא 1910 יַאמ 16 ןוא 15 ןופ געט יד ןיא
 -ָאיסעּפָארּפ עלַארטנעצ יד ןופ ןעגנולײטּפָא עקיטרָא יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל

 -ַאג ןיא ןּפורג-טרָא 233 ןופ ןטַאגעלעד 107 ןענייז ןעוועג .ןענייארַאפ עלענ

 עשידיי יד .רעדילגטימ 17,000 ךרעב טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ ,עיציל

 העּפשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג-טרָא יד ןופ ןטַאגעלעד
 ,רעדילגטימ 2,500 טריטנעזערּפער ןבָאה ,.ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ

 -כרודַא טשינ יקסוואלושז טנומגיז רַאטערקעס רעד טָאה טכירַאב ןייז ןיא
 סָאװ סעיצַאזינַאגרָא .פָארּפ יד ףיוא ןלַאפוצנָא רעדיוװ טייהנגעלעג יד טזָאלעג

 -עג ךיוא זיא טײקשיאייטרַאּפ יד ..פ.ד.ס.יי רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז
 עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמעננָא ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק
 זיא ויטָאמ רעד .ױדנַאל בייל .רד ןופ טַאדנַאמ םעד ןענעקרענָא וצ טשינ

 טימ .טנעגילעטניא ןַא רָאנ ,רעטעברַא ןייק טשינ זיא ױדנַאל זַא ,ןעוועג

 טלָאװ'מ זַא ,ןזיװעגנָא ,גָאלשרָאפ ןגעק טדערעג טָאה סָאװ ,ץיניוו דוד טָאה טכער
 ןדנעװנָא עלַא וצ לָאז'מ ביוא ,ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא ןעלסּפ טפרַאדעג

 ,ללכ ןבלעז םעד

 ןגָאלשעגּפָא זיולב טשינ ןבָאה ןּפורג-טרָא עשידיי יד ןופ ןטַאגעלעד יד
 ןבעגוצסױרַא טרעדָאפעג ךיוא רָאנ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ףיוא ןפירגנָא יד
 ,רעטעברַא עשידיי יד רַאפ רַאטערקעס ַא ןלעטשַיַא ןוא גנוטייצ עשידיי ַא

 -עה וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ םגה ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ןענייז ןעגנורעדָאפ עדייב
 ןרַאטערקעס 4 ךָאנ ןרישזַאגנַא ןענעק לָאז'מ ידכ ,לָאצּפָא-דילגטימ םעד ןרעכ
 ,שטנואוו רעד ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיולב זיא'ס .ןענָאיַאר עטמיטשַאב רַאפ
 -עברַא עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב עכעלכַארּפש יד ןקיטכיזקירַאב לָאז'מ זַא
 ""שטנואו רעמורפ, ַא יו טנכײצַאב סע ןבָאה ןטַאגעלעד עשידיי יד ,רעט
 ,בייחתמ טשינרָאג וצ זיא סָאװ
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 ַא ןבעגסױרַא לָאז'מ זַא ,ןלעוּפ וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעדיינש יד זיולב
 ןלַארטנעצ ןופ סולשַאב ַא טיול ,ןבױהעגנָא טָאה 1912 ןיא .שידיי ןיא גנוטייצ

 טַאלב-שדוח ַא גרעבמעל ןיא ןעניישרעד וצ ,ךיירטסע ןיא דנַאברַאפ-רעדיינש

 דנַאברַאפ-לַארטנעצ םעד ןופ ןַאגרָא ,רעטיײברַא רעדיינש רעד .נ .א שידיי ןיא
 לארשי ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד .ךיירטסע ןיא רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ
 .ּפ.ד.םיי רעד ןופ ןוא רעדיינש יד ןופ רעוט ַא ,דנוזעג

 יקסווַאלושז טָאה עיצַאזינַאגרָא ןוא עיצַאטיגַא ןגעװ טַארעּפער ןייז ןיא
 טמוק'ס רעווש יוװ ןוא רעטעברַא יד ןופ טײקנענַאטשעגּפָא יד טרעדלישעג
 עלעירעטַאמ זיולב ןענייארַאפ יד ןיא ןכוז רעטעברַא יד .ןריזינַאגרָא וצ יז ןָא
 רעבָא ,ןּפורג -טרָא עיינ 120 ןעמוקעגוצ ןענייז טייצ-טכירַאב רעד ןיא .ןצונ
 טכייל טשינ ןָא טמוק'ס ,82 ןלַאפעצ ךיז ןענייז טייצ רעבלעז רעד ךשמב

 ,סעיצַאזינַאגרָא עקידנריטסיזקע-ןיוש יד ןטלַאהוצנייא
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 ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק .12

 ךַארּפש רעשידיי

 ןט25 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט4 רעד
 ,גרעבמעל ןיא 1910 רעבָאטקָא ןט26 ןוא

 סעיצַאזינַאגרָא 80 רעביא רימ ןבָאה לכה-ךס; : טגָאזעג טָאה טכירַאב רעד = |
 רעטרע לָאצ ַא ץוחַא) ?4,206 ןופ לָאצ-רעדילגטימ ַא טימ ןטפַאשטרָא 22 ןיא
 טרָאד ןענייז סעיצַאזינַאגרָא םגה ,תועידי ןייק ןעוועג טשינ ןענייז'ס ןענַאװ ןופ
 450) גרעבמעל ןיא ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עטסקרַאטש יד .(ןעוועג

 -רַא ערעסערג ערעדנַא ,(298) ווָאװַאלסינַאטס ,(225) עקָארק ,(עטריזינַאגרָא
 -ָארד ,וָאנרַאט ,ירטס ,לשימעשּפ ,ײמָאלָאק ןיא ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאג

 טעטש 10 יד ןיא .שטַאשטוב ,ועשטָאלז ,ווַאלסירָאב ,ןיוו ,דָארב ,שטיבָאה
 ,רעדילגטימ 1,154 טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז

 ןבואר רעציזרָאפ) .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ וויטוקעזקע רעד סָאװ ,רַאלוקריצ ןיא
 -עג זיא ,טקישעגסױרַא ןבָאה (רעלגייאנייא לָארַאק רַאטערקעס ןוא םיובנריב
 -ָאל ןוא עלַארטנעצ עלַא ןבָאה ןטַאגעלעד ןקיש וצ טכער); זַא ,טנָאזעג ןעוו
 -ךַאפ ןוא -גנודליב ענײמעגלַא יד, ,?סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשקרעוװעג עלַאק
 -ימָאק-זיירק ,ןטעטימָאק-ײטרַאּפ ,תורבח-גנודליב ,(סטרעוורָאפ) ןענייארַאפ
 ,?ןטעט

 ןדליב -- טכירַאב רעד טגָאזעג טָאה --- ײטרַאּפ רעזיוא ןופ דוסי םעד,
 ןענעק עכלעזַא סלַא ןטפַאשקרעװעג יד יװ ױזַא רָאנ .סעיצַאזינַאגרָא-ךַאפ יד
 עכלעוו ,ןטעטימָאק-ייטרַאּפ יד סע ןעוט ,טעברַא עשיטילָאּפ יד ןריפנָא טשינ
 -לצנייא ןופ םירבח יד זַא ,ןפוא םעד ףיוא טלעטשעגנעמַאזוצ ךעלנייוועג ןרעוו

 ?טעטימָאק-ײטרַאּפ םוצ ןטַאגעלעד ערעייז ןלייוו ןּפורג-ךַאפ ענ
 רָאנ טוג ךיז ןעלקיװטנַא (סטרעוורָאפ) ןעניײארַאפ-ךַאפ עניײמעגלַא יד;

 יד ןופ ןּפורג ןריטסיזקע טשינ ןענעק סע ואוו ,ןטפַאשטרָא ערענעלק יד ןיא
 יד ןעניז טעטש ערעסערג יד ןיא .ןדנַאברַאפ-טּפַאשקרעװעג עלַארטנעצ

 ,פָארּפ עלַארטנעצ יד ןופ ןּפורג-טרָא יד ָאי ןריטסיזקע'ס ואוו) !ןסטרעוװרָאפ'

 ?עכעלטפַאשקרעװעג-ןײמעגלַא יו ,ןענייארַאפ-ננודליב רעמ (ךענייארַאפ
 יד ןעוועג ןענייז .פ.ד.ם.יי םעד ןופ עזַאב יד זַא ןעז וצ זיא םעד ןופ

 -עגּפָא-טכירַאב רעד טגָאזעג טָאה'ס יװ םגה ,סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעפָארּפ

 זנוא ייב טשינ ןענייז ןטפַאשקרעװעג יד ןופ רעדילגטימ יד; ,רעלגייאנייא רעב

 ךעלנייוועג ןענייז רעטעברַא יד .?טרָאװ ןופ ןיז ןגנע ןיא רעדילגטימ-ײטרַאּפ

 ואוו ,סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ ערעייז ךרוד רעדילגטימ-ייטרַאּפ ןעוועג
 ךיוא ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןרַאפ לָאצּפָא ןלַאמרָאנ םעד ץוחַא ןבָאה ייז
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 ןענייז ןטנעגילעטניא יד רקיעב ,ערעדנַא .רעײטש:-יײטרַאּפ םעד טלָאצעגניײא

 ,ןפוא ןלעודיוװידניא ןַא ףיוא ןסָאלשעגנָא ןעוועג
 ללכב; :טכירַאב רעד טלייצרעד טָאה ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע ןגעוו

 -רַאפ-סקלָאפ עכעלטנפע 80 רעביא טעטש 18 ןיא ןטלַאהעגּפָא ןרָאװעג ןענייז
 -400 עכעלטינשכרוד יד ,2,000 -- רעמענליײטנָא לָאצ עטסלרג יד .,ןעגנולמַאז

 ;גנורעכיזרַאפ-רעטלע : ןגַארפ עלעוטקַא יד טעמדיוועג ןעוועג ןענייז ייז ,0

 עטעקנַא יד ןוא גַאטדנַאל רעשיצילַאג רעד ; טנעמַאלרַאּפ רעד ןוא תורקי רעד

 -וק יד ;ךיירטסע ןיא ףמַאק-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד ; תולד ןשידיי םעד ןגעוװ

 ,בולק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעייז ןוא ןטסינויצ יד ;גנולייצ-סקלָאפ עקידנעמ

 ,289 ןעװעג (רָאי 2) טייצ-טכירַאב רעד רַאפ ןענייז ןעגנוזעלרָאפ

 דנַאברַאפ ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טלייצרעד ךיוא טָאה טכירַאב רעד

 .רעטעברַא עכעלטנגוי ןופ

 רעזנוא ךָאנ ,טציא ןענעק רימ, :ןעוועג זיא טכירַאב ןופ ריפסיוא רעד

 -ַאגרָא םעד ןופ טנעצַארּפ 90 זַא ,ןטּפױהַאב קיאור ,טייקיטעט רעקירָאייפ

 ןוא ןָאפ רעזנוא רעטנוא טייטש עיצילַאג ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטריזינ

 ?טפנקוצ רערעסעב ַא רַאפ ײטרַאּפ רעזנוא ןיא טפמעק

 עטלָאצַאב ןייק טָאה ײטרױַאּפ יד ,קיליויירפ טעברַאעג ןֿבָאה רעוט יד

 ,טַאהעג טשינ עטלעטשעגנָא

 -ירגַאב עמירַאװ ַא טקישעגוצ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 -ענוצ ריא טָאה דנַאלשטייד ןופ ײטרַאּפ עשיטַארלָאמעדי-לַאיצַאס יד .גנוס

 -יא טסעפ ןענייז רימ; :רעטרעװ יד טימ טקידנערַאפ גנוסירגַאב עטקיש

 -סעב יד ןעגנערב ןלעוװ גַאטיײטרַאּפ רעייא ןופ ןעגנוטַארַאב יד זַא ,טגייצרעב

 רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ףמאק םעד רַאפ ןטַאטלוזער עט

 ןיא ןעמ טמענ ."גנוקיטכערַאבכײלג רעשיטילָאּפ רעייז רַאפ טפַאשרעטעברַא

 -עג טשינ ןבָאה ,ד ,ס עשיניַארקוא ןוא עשילױוּפ ,עשיכיירטסע יד זַא ,טכַא

 "ייא ןַא ףיוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טכער יד ןענעקרענָא טלָאװ

 ןיא ײטרַאּפ .ד .ס רעד ןופ רעטרעוו עקיזָאד יד ןענייז ,ײטרַאּפ .ד .ס רלנעג

 רעד טימ גנוריזירַאדילָאס ַא ןוא ייז ןופ גנוצענערגּפָא עשוריפב ַא דנַאלשטייד

 ,,9.ך.ם.יי

 -עזקע-ײטרַאּפ ןופ רעדילגטימ 10 ןוא ןטַאגעלעד 66) רָאפנעמאזוצ רעד

 -ייא טלדנַאהַאב ןוא םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה (וויטוק

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא .ןעמעלבָארּפ טנײמעגלַא עקינ

 -גייאנייא לָארַאק ןבעגעגּפָא טָאה'ס סָאװ ,טכירַאב ןגעוװו עיסוקסיד רעד ןיא

 .רעל
 רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעקידרעטייו רעד ןגעו טַארעפער ןקיטיײזלַא ןַא

 סָאװ ,ןבַאגפיוא יד ןגעוו טדערעג טָאה רע .ןייטשנייוו ןטלַאהעג טָאה טייקיטעט

 "רעד טָאה רע .טיבעג ןשימָאנָאקע ןוא ןלערוטלוק ,ןשיטילָאּפ ןפיוא ןעייטש

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןרעטיירבסיוא ןגָאלשעגרָאפ ייב

 טימ ןענייארַאפ-רעלייו עשיטילַאּפ טעטש ערעסערג יד ןיא; ןּפַאש ךרוד

 יד זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא ךיוא טָאה רע .?ךַארּפש-טפעשעג רעשידיי
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 ןיא ןביילב רעטייו ןלָאז טַאלבנכָאװ ןופ עיצַארטסינימדַא ןוא עיצקַאדער

 ןרעװו טריפעגרעבירַא קירוצ לָאז וויטוקעזקע-ײטרַאּפ רעד רעבָא ,גרעבמעל

 ,ןסָאלשַאב רָאפנעמַאזצ רעד עקַאט טָאה ױזַא .עקָארק ןייק
 ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה רעבעווש והילא

 יד טלדנַאהַאב רֶע טָאה טַארעּפער ןכעלטנירג ַא ןיא .ךַארּפש רעשידיי רעד

 -לישעג טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ ןוא ןשיטערָאעט ַא ןופ עגַארפ
 ןוא ךיירטסע ןיא טייטש םעלבָארּפ-טעטילַאנַאיצַאנ רעד ױזַא יו טרעד
 ָארּפ םעד ןופ תוכייש יד ןוא רָאפ טגָאלש'מ סָאװ ,ןעגנוזייל ענעדישרַאפ יד

 -- טגָאזעג רעבעווש טָאה --- טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד רַאפ, ,ןדיי וצ םעלב

 רעד ןעוועג דימת 'גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק' םעד ןיא זיא
 רעד ןופ טשינ ןוא ךַארּפש רעד ןופ טכער יד ןופ גנונעקרענָא יד טקנוּפ-ןערב

 ,גנולייצ-סקלָאפ רעד רַאפ טנייה קידנעייטש רַאפרעד .עיצַאנ רעטקַארטסבַא
 רעייז ןביירשוצניירַא טכער יד ןעמונעגּפָא ןדיי יד ייב טָאה'מ רעכלעוו תלב
 ןלעװ רימ ןעוו ,טַאט עלַאנָאיצַאנ עטסערג יד ןייז סע טעװ ,ךַארּפש-רעטומ
 רעשידיי רעד ןופ טכער :גנוזָאל רעד םורַא גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא ןפורסורַא
 ."ןבעל ןכעלטנפע ןוא טמַא ,לוש ןיא ךַארּפש

 -ןלָאזער עכעלריפסיוא ןַא םעד ןגעוװ ןגָארטעגנײרַא ףוסל טָאה רעבעווש
 ,עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ טרעדָאפעג טרעוו סע רעכלעוו ןיא ,עיצ
 לָאז ןכַארּפש ןוא ןעמַאטש-סקלָאפ ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןגעוו ץעזעג רעד

 ןרעוװ ןפַאשעג ןלָאז רעדניק עשידיי רַאפ .שידיי ןוא ןדיי ףיוא לח ןייז ךיוא
 רעד ייב ןבעגיצנָא ןפורעג ןרעװ ןדיי יד .ךַארּפש-ןרעל רעשידיי טימ ןלוש
 -ַאגרָא לָאז ײטרַאּפ יד .ךַארּפש עכעלקריוו רעייז סלַא שידיי גנולייצ-סקלָאפ

 רעשידי רעד ןופ טכער יד ןצענערגַאב ןגעק טסעטָארּפ ןופ גָאט ַא ןריזינ
 ,ךַארּפש

 -נָא עיצולָאזער יד רָאפנעמַאזצ רעד טָאה עיסוקסיד רערעגנעל ַא ךָאנ

 עיצקַא רעד ןיא טעברַאנעמַאזוצ ןגעוו ןעוועג ןענייז תועד-יקולח .ןעמונעג
 -ַאב וצ עגַארּפ יד ,ןטנעמעלע עכעלרעגריב ערעדנַא ןוא ןטסינויצ יד טימ

 .ויטוקעזקע-ייטרַאּפ םעד ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ןסילש
 רַאפ ףמַאק ןגעוו עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ןוא טלדנַאהַאב ךיוא טָאה'מ

 -לַאװרַאפ-טָאטש יד ןוא םייס ןשיצילַאג םוצ עיצַאנידרָא-לַאװ יד ןרימרָאפער

 -ער ענעגָארטעגנײרַא ןייז ןיא טָאה רעקענ עשוהי טנערעפער רעד ,ןעגנוט

 ןוא רעשילױּפ רעד ןופ טכער יד ןגעוו רדסכ טדער'מ; זַא ,טגָאזעג עיצולָאז

 עשידיי ןציז גַאטדנַאל ןיא .ןעמ טגייושרַאפ ןדיי ןוא עיצַאנ רעשינעטור

 ןופ סערגנָאק רעט4 רעד טריטסעטָארּפ רַאפרעד .ןגייווש ןוא ןטַאטוּפעד

 -לַאװ רעיינ רעד ןיא טכַא ןיא ןעמענ טשינ םעד ןגעק שיגרענע .9.ד.ס.יי רעד

 עטסערג יד סיוא טקירד ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד םרָאפער

 -גיא יד ןטַארַאפ עכלעוו ,םייס ןיא ןטַאטוּפעד-תיפי המ עשידיי יד גנוטכַארַאפ
 ןעמונעגנָא עיצולָאזער יד זיא קימיטשנייא ."ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןסערעט

 .ןרָאװעג
 -- עקָארק ןופ :ןרָאװעג טלייוועג ןענייז וויטוקעזקע:יײטרַאּפ םעיינ ןיא
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 ןָאעל .רד ,רעטסנעפ .י ,ןייטשניבור ,ןַאמסָארג קירנעה .רד ,סארב בקעי .רד
 לאכימ ,ןַאמדלעפ ףלָאדַא ,גנַאלנַאּפש םהרבא ,רעביירש קירנעה ,רד ,רענייפ

 ןבואר ןוא רעלגייאנייא לרַאק -- גרעבמעל ןופ ;ץיּפשרעמיצ .י ,יירפנעדלוש

 ,י -- לָאװַאלסינַאטס ןופ : ױדנַאל בייל ,רד -- לשימעשּפ ןופ ;םיובנריב
 .(=* ןיקייח קחצי םהרבא -- דָארּב ןופ ;ןַאמרעה

* 
 לא א

 ןריזילַאער וצ ןעמוקעגסיוא זיא רָאפנעמַאװצ ןטרעפ םעד ךָאנ דלַאב
 רעשידיי רעד רַאפ ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ ףמַאק ןגעוו סולשַאב םעד
 ,ךַארּפש

 ןיוש עיצילַאג ןיא טָאה שידיי רַאפ ןטסילַאיצָאס עשידיי ןופ ףמַאק רעד
 -נָא ךיז יז טָאה ןרָאי רעק-90 יד ןיא ךָאנ .עיצידַארט ענעגייא ןַא טגָאמרַאפ

 רעד ןוא רעוט-רעטעברַא עשידיי ןשיווצ סעיסוקסיד יד ןיא ןרימרָאפ ןביוהעג
 -יא יד ןיא ןרָאװעג יז זיא טקיטסעפעג .אנזישטיִא עּפורג רעשירָאטַאלימיסַא
 ..ד.ס.פ.פ רעד ןופ רעריפ עשירָאטַאלימיסַא יד טימ ןפמַאק-יײטרַאּפ עכעלרענ
 "עג זיא ,"טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ףמַאק-ןסָאלק ןיא ןיז-ילכ, ַא יו ,שעידיי
 ,?ןטסיטַארַאּפעס, .ג .ַא יד ןביוהעגפיוא ןבָאה'ס סָאװ ,טלָאװער ןופ ןָאפ יד ןעוו
 עזעידיי יד ןפַאשעג ןבָאה ןוא .ד.ס.9.9 רעד ןופ ןטערטעגסױרַא ןענייז יז ןעוו
 .ייטרַאּפ עשעיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ,ד ,ס רעשידיי רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ טייצ רעטשרע רָאג רעד ןיא

 ןגעוו ץנעגילעטניא רעד ןשיווצ סעיסוקסיד ןרָאװעג טריפעג ךָאנ ןענייז ײטרַאּפ
 ַא יו עיצקנופ ריא ץוח -- ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טרעוו-רוטלוק םעד

 עשידיי ןופ טײקשיטקַארּפ רעד ןגעוו טרפב ןוא --- ףמַאק-ןסַאלק ןופ ןפָאװ
 ןענייז תוקפס יד רעבָא ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןיא ןעגנורעדָאפ-רוטלוק ןוא -לוש

 רעוויטיזָאּפ ַא תבוטל טרעהעגפיוא ןבָאה סעיסוקסיד יד ,ןדנואוושרַאפ דלַאב
 ,גנולעטשנייא

 ןגעוו סעירָאעט עשיטסילַאיצָאס יד ןופ םייה יד ןעוועג זיא ךיירטסע
 טלייצרעד רעקיטערָאעט עשיטסילַאיצָאס ןבָאה ָאד .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 ןכַארּפש ערעייז טימ רעקלעפ עטקירדרעטנוא ןופ גייטשפיוא ןופ עטכישעג יד
 וליפא ןוא גנוצעשגנירג טימ ןגיױצַאב רעירפ ךיז טָאה'מ עכלעוו וצ ,ןרוטלוק ןוא
 עקיביולגמוא יד ךיוא ןבָאה זילַאנַא ןשיטסילַאיצָאס ןופ לגיּפש ןיא ,גנוטכַארַאפ

 יװ ,גייטשפיוא ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא םעד ןעזרעד ץנעגילעטניא רעד ןשיווצ

 םעד ןופ טַאטלוזער ַא ,ןדיי ייב גנוריצנערעפיד רעלַאיצָאס רעד ןופ טַאטלוזער ַא

 -ןסיוו יד ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןייזטסואווַאב-ןסָאלק ןטכַאװעגפיוא
 טגָאמרַאפ טָאה רעקיטערָאעט עשיטסילַאיצָאס ןופ עיצַאטנעמוגרַא עכעלטפַאש
 ןגעק עיגָאלָאעזַארפ עכַאלפ יד יװ ,טפַארקזסגנוגייצרעביא רעמ ךרע ןַא ןָא
 ןשיטסילַאיצָאס ןיא ךיוא ןוא ןכעלרעגריב ןיא עיצַאלימיסַא רעד ןופ "ןָאגרַאשז;

 .רעגַאל

 עוויסנעטניא ןַא ןרָאװעג טריפעג זיא גנוגעווַאב רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא
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 -ײטרַאּפ ןכעלטנכעוו םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא .שידיי ףיוא טעברַא-רוטלוק

 -רַאפ וצ ןעגנואימַאב עסיורג טכַאמעג ןעמ טָאה טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןַאגרָא

 דנוב ןופ רעביירש ךיוא ןענייז טפָא .ךַארּפש יד ןרענייפרַאפ וצ ןוא ןרעסעב

 .טַארקָאמעד-לַאיצָאס ןיא טרָאװ םוצ ןעמוקעג דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא

 עיצקַאדער ןיא טסעג עבושח יד ןשיװצ ןעוועג זיא ןעזייר םהרבא רעטכיד רעד

 עשירַארעטיל ענייז טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ טרָאד ןוא ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןופ

 עשידיי טײרּפשרַאפ טָאה ןעמ .שידיי רַאפ ןעלקיטרַא עשירעפמעק ןוא ןכַאז

 רעכיב טימ ןקעטָאילביב ןעוועג ןענייז'ס .סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןיא רוטַארעטיל
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ

 ןטייוצ ןפיוא) םַארגָארּפ-ײטרַאּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא'ס ןעוו
 זיא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד (1906 ןיא סערגנָאק

 "ָאפ יד ,דנוב רעדנעלסור ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא גנורילומרָאפ יד זיולב

 -טימ רעד ןופ רעצרעה ןוא תוחומ יד ןיא ףייר ןעוועג ןיוש זיא אפוג גנורעד

 1908 ןיא ןעװ .טייצ עגנַאל ַא גנוריפנָא-ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא טפַאשרעדילג
 ץנערעפנָאק ךַארּפש רעשידיי רעכעלטלעװלַא רעד וצ ףור רעד ןעמוקעג זיא

 -ירגַאב םעד ןיא ,ןדָאב ןרַאבטכורפ ַא ףיוא ןלַאפעג רע זיא ,ץיוװָאנרעשט ןיא
 רעד ברע טכעלטנפערַאפ טָאה טַארקָאמעד-לָאיצָאס רעד סָאװ ,לקיטרַא-סגנוס
 -רַאשז; רעטעטכַארַאפ ױזַא רעד סָאװ דיירפ טקירדעגסיוא טרעוו ,ץנערעפנָאק
 ןבירשעג טָאה--ןבעל סָאד; .ץנערעפנָאק-טלעװ ַא וצ טבעלרעד ךיז טָאה "ןָאג

 תוקפס עלַא רעביא גנונדרָא-גָאט רעד וצ רעבירַא זיא --- גנוטײציײטרַאּפ יד
 ןוא ףיט טָאה יז .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןוא טרעוו םעד ןגעוו

 ןעוועג זיא טסיּפָאטוא ןַא ,קלָאפ ןשידיי םניא ןעלצרָאװ עריא טזָאלעג טיירב

 ,קלָאפ ןשידיי םייב ןטָארסױא ךַארּפש עשידיי יד לי סָאװ ,רעד טביילב ןוא
 ,אפוג קלָאפ עשידיי סָאד ןטָארסיױא ןלעװ וצ ךיילג ןעוועג טלָאװ סָאד לייוו
 יַאנ ןוא ןשיטילָאּפ םוצ ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןופ ןכַאװרעד םעד קנַאדַא
 ןוא טלקיװטנַא קידנעטש ךיוא ךַארּפש עשידיי יד ךיז טָאה ןבעל ןלַאנָאיצ

 "יא םוצ קירב ַא זיולב ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה יז זַא ,ױזַא טרענייפעגסיוא
 ןשיטקַארּפ םוש ןייק לָאז'מ ןעוו ןוא; ..."ךַארּפש רערעדנַא ןַא וצ ןייגרעב
 טָאה ,ץנערעפנָאק רעציוװַאנרעשט רעד ןופ ןטרַאװרעד ןענעק טשינ גלָאפרעד
 -טסואווַאב רעד רָאנ טָאה טציא זיב ןעוו לייוו .גנוטיײדַאב עסיורג .ריא ךָאד יז
 ךַארּפש עשידיי יד ןקיטרעװ וצ טסואוועג טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעקיניז
 -ַארטסנָאמעד ןוא וויטַאטנעטסָא לָאמ סָאד ןלעוו ,עיצַאנ רעד ןופ ךַארּפש ַא סלַא
 ערעזנוא ןטערטסױרַא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער ןוא ערע רעד רַאפ וויט
 רעשידיי רעד ןופ לייט רערעדנַא רעד ךיוא ןוא רעלעטשטפירש ןוא ןטעָאּפ
 .(+"םוטרעגריב סָאד -- עיצַאנ

 ,ץנערעפנָאק רעד ןיא טקילײטַאב ןעוועג טשינ .ּפ.ד.ס.יי יד זיא לעיציּפָא/
 ןוא ןעײטרַאּפ ןייק ןטעברַאפ ןרָאװעג טשינ ןענייז ץנערעפנָאק רעד וצ לייוו
 -- עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ,דנַאלסור ןופ --- ןטסידנוב עקינייא ,סעיצַאזינַאגרָא
 -דנַאטש ןשידנוב םעד טריטנעזערּפער ןבָאה ייז ןוא טקילײטַאב ןעוועג ָאי ןענייז
 -כיוו ןוא עסיורג ַא טליּפשעג ןטסידנוב ןבָאה טייהרעלעיציּפָא טשינ ,טקנוּפ
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 ץנערעפנָאק רעד ףיא סרעבעג"ןָאט יד .ץנערעפנָאק רעד ףיוא לָאר עקיט

 .ד .ה ,ןעזייר םהרבא ,שַא םולש ,ץרּפ ,ל .י ,םיובנריב ןתנ .רד ןעוועג ןענייז
 רעד ןופ גלָאפרעד ןרַאפ רעבָא ,ערעדנַא ןוא יקסווָאלטישז םייח .רד ,גרעבמָאנ
 רעדילָאס ,רעכעלטניירפ רעד ,םורַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד זיא ץנערעפנָאק

 ,קיטכיוו רעקינייו טשינ ןעוועג ,ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא יז ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב

 טָאה ןדָאב םעד טָא .ענובירט רעד ףיוא ןטַאבעד יד ןוא ןטַארעּפער יד יו

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאל םעד ןיא םלוע רעשימייה רעד רָאנ ןפַאש טנעקעג
 -עג ןטסידנוב יד ןענייז ָאד ןוא ,עיצילַאג ןוא עניווָאקוב ןיא ,?רעבעג-טסַאג;
 ץרַאה ןצנַאג ןטימ טָאה סָאװ ,חוכ רעטריזינַאגרָא רעטסקרַאטש רעד ןעוו
 ייס ,ןעמוקעגרָאפ זיא יז רעדייא רעירפ ייס ץנערעפנָאק יד ןטלַאהעגרעטנוא
 ךָאנ ךיוא רעקינייו טשינ ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ עשימרוטש יד תעשב רעטעּפש
 ,ץנערעפנָאק רעד

 סע עכלעוו ,יד יו ןגעו ערעדנַא ףיוא קעװַא ףכית זיא ץנערעפנָאק יד
 -דרָא-גָאט רעד ףיוא ,טעטימָאק-סגנוטיירגוצ רעד טנכיײצעגנָא ריא רַאפ טָאה
 ,קיטַאמַארג עשידיי יו ןטקנוּפ עכלעזַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז גנונ

 סָאװ ,ןגַארפ ץלַא -- ערעדנַא ןוא רעטַאעט ,ןעגנוצעזרעביא ,עיפַארגָאטרָא
 -ָאק-סגנוטיירגוצ רעד .ןעגנולדנַאהרַאפ עכעלכַאז ,עקיאור טרעדָאפעג ןבָאה
 -ךיײמרַאפמוא םעד ןיא זַא ,םעד טימ טנכערעג טשינ ןיטולחל ךיז טָאה טעטימ
 ןפַאשעג טשינ ןעק סעיגָאלָאעדיא עשירענגעק ןשיוװצ סױטשנעמַאזוצ ןכעל
 גנונדרָא-גָאט רעטיירגעגוצ רעד וצ .טעברַא רעכעלכַאז רַאפ גנומיטש ַא ןרעוו
 גנונדרָא-גָאט ערעדנַא ץנַאג ַא ,טרירעגוצ טשינ ךיז טעמכ ץנערעפנָאק יד טָאה
 ןרימַאלקָארּפ :עיצַאוטיס עשירָאטסיה יד טנעמָאמ םענעי ןיא טריטקיד טָאה
 .קלָאפ ןועידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד יו שידיי

 שינרעטיצ-דרע עשירָאטסיה יד טליפעג טשינ ןעמ טָאה דנַאל ןייק ןיא
 -יטַארקָאמעד רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד ,ךיירטסע ןיא יװ קרַאטש ױזַא

 -רַאּפ םוצ טכערילַאװ ענײמעגלַא סָאד טכיירגרעד טָאה'מ .,ךָארברעביא רעש
 ןייא ןופ דנַאל סָאד טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,ףמַאק ןרעווש ַא ךָאנ טנעמַאל

 טנעמַאלרַאּפ ןטשרע םעד ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה 1907 רָאי ןיא ,ןטייווצ ןזיב קע

 ,טכער-לַאװ ןכיילג םענײמעגלַא ןטיול

 ,ךיירטסע ןיא רעקלעפ עטכַאװעגפיוא יד ןשיוװצ ןעוועג ךיוא ןענייז ןדיי
 רענַאיצילַאג .טכער עלַאנָאיצַאנ ערעייז רַאפ ףמַאק םוצ סױרַא ןענייז סָאװ

 רעייז ןיא ךָאנ טלעפ סעּפע זַא ,טסואוועג טוג רעייז ןבָאה ןדיי רעניוװַאקוב ןוא
 ךיוא .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ענעגייא יד -- ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןקיניזטסואווַאב

 -עלָאט עכעלטניירפ טרעהעג ןיוש טלָאמעד ןעמ טָאה רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא

 -סימָארּפמָאק ןעמוקעגפיוא טרָאד ןענייז'ס ןוא שידיי ןגעוו ןעמיטש עטנַאר
 עלַאנָאיצַאנ יד יו שידיי ןופ גנונעקרענַא רעד רַאפ ףמַאק רעד זַא ,ןעגנוניימ
 גנוטיידַאב יד טרענימעג טשינ ךעלטנגיייא טלָאװ טרַאװנגעק רעד ןופ ךַארּפש

 ,לארשייץרא ןיא טפנוקוצ רעד ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד יו ,שיאערבעה ןופ
 ןיוש טכירעג ךיז ייטרַאּפ עשטיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד טָאה ללכב

 רַאפ ףמַאק םעד ןופ ןגלָאפרעד עשיטקַארּפ ףיוא טפנוקוצ רעטנָאנ רעד ןיא
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 רעד וצ לקיטרַא-סגנוסירגַאב ןיא .ךַארּפש ןוא עיצַאנ ןופ גנונעקרענָא רעד
 רעד טרעוו ,לייט ַא טריטיצ ןיוש ןביוא ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,ץנערעפנָאק
 ןואע :טקירדעגסיוא ױזַא ץנערעפנָאק רעד וצ גנַאגוצ רעלעוטקַא-שיטילָאּפ

 סָאװ ,םעד בילוצ רעסערג ךָאנ טרעװ ץנערעפנָאק רעד ןופ גנוטיידַאב יד
 ךָאנ טייטש ךַארּפש עשידיי יד םגה ואוו ,ךיירטסע ןיא ןטלַאהעגּפָא טרעוו יז
 ןטסטנָאנמַא יז טייטש ךָאד ,ןלױּפ ןוא עטיל ןיא סָאװ ,בצמ םעד ףיוא טשינ

 רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא יד ןוא .גנונעקרענַא רעכעלטכער-טַאטש רעד וצ
 -טנַא רעד רַאפ רעמ ןָאטּפיױא טייצ רעצרוק ַא ןיא ךיירטסע ןיא ןָאק ךַארּפש
 עקירָאיליפ עקיטציא-זיב יד רעדייא ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנולקיוו

 ,דנַאלסור ןיא םידיחי ןוא ןעגנוטכירנייא ענעדישרַאפ יד ןופ טעברַא עקילעזימ
 -טנורג םעד ןבעג טעװ טַאטש םנופ ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא יד
 רעשידיי רעד טימ לושסקלָאפ רעכעלטַאטש רעשידיי רעטשרע רעד רַאפ ןייטש

 ,לוש-סקלָאפ יד זַא ,ןזייוורעד טשינ ךָאד ףרַאד ןעמ ןוא .ךַארּפש-טכירעטנוא
 -לוק רעד ןופ דוסי רעד זיא ,ןסָאגרַאפ טולב ןכייט ןבָאה רעקלעפ רעכלעוו רַאפ

 ."עיצַאנ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעלערוט
 ַאזַא טַאהעג טשינ ללכ ךרדב רעבָא ןבָאה רעמענלײטנָא-ץנערעפנָאק יד

 -עד רַאפ ףמַאק רעד .ךַארּפש-לַאנָאיצַאנ ןינע םוצ גנַאגוצ ןשיטילָאּפ-לַאער

 יד טשרעהַאב טָאה קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד יו שידיי ןרירַאלק

 .ףוס ןזיב בייהנָא ןופ ץנערעפנָאק רעד ןופ ןעגנוטַארַאב
 ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיווצ

 ץנעדנעט רעד טימ םיכסמ ,שידיי ןופ טניירפ, ןענייז ייז זַא ,סעיצַארַאלקעד

 ערעטיב ,ןטסיאערבעה עטנערברַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז ,"ץנערעפנָאק רעד ןופ
 ,ןטלעװ טגיילעגנייא שממ ,ןעלמוט ןפורעגסױרַא ןבָאה ייז .שידיי ןופ םיאנוש

 "נָאק יד ביוא ,שידיי ןגעוו סולשַאב ןוויטיזָאּפ ןייק וצ ןזָאלרעד וצ טשינ ידכ
 וצ קפס ילב סָאד זיא ,ףוס םוצ זיב ןרעו טריפעגכרוד טנעקעג טָאה ץנערעפ
 סיורג טימ טָאה סָאװ ,ץיווָאנורעשט רעשידיי רעד ,הביבס רעד ןעקנַאדרַאפ
 עכעלגעמ עלַא ףיוא ןזיװעגסױרַא ןוא ןעגנוטַארַאב יד טגלָאפעגכָאנ סערעטניא

 -ַאגרָא עשידנוב יד .,ץנערעפנָאק רעד ןופ לרוג ןרַאפ גרָאז עפיט ריא םינפוא
 ןסָאלשעגנָא ןעוועג טשינ ךָאנ לעיציפָא טלָאמעד זיא ץיווװָאנרעשט ןיא עיצַאזינ

 יז רעבָא ,יטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד-לָאיצַאס רעשידיי רענַאיצילַאג רעד ןיא

 ײטרַאּפ רעד ןופ גנוריפנָא רעקיטסייג רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןצנַאגניא זיא
 -ײטרַאּפ רעד יו ןרָאװעג ןעמונעגנָא לעיציּפָא זיא טַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןוא
 -ַאװ יד .עניוװָאקוב ןיא ךיוא גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא
 זיא שידיי וצ ץיווָאנרעשט ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןופ גנואיצַאב עמיר
 ןעיירפ ןרעטנוא גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ רעסיורג רעד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ןעוועג זיא'ס .ץנערעפנָאק רעד תעשב ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,למיה
 -רַאפ רעד וצ ןעמוקעג זיא םלוע רעקיזיר ַא .,עיצַאטסעּפינַאמ עכעלרעה ַא
 ,תוכאלמ-לעב ןוא רעטעברַא --- ןשטנעמ-סקלָאפ ןענייז ןעמוקעג ןוא גנולמַאז
 -- ערעדנַא ןוא גרעבמָאנ ,יקסווָאלטישז ,ןעזייר ,ץרּפ -- טסעג עסיורג יד
 .סעיצַאװָא עשימרוטש טימ ןוא תובהלתה טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז
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 ףיוא ןזיװַאב טצעלוצ ךיז טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןבייל יד ןשיווצ
 טימ טָאה רעכלעוו ,רעטנַאקַאבמוא ןַא ןצנַאגניא ,ןַאמרעגנוי ַא ענובירט רעד
 שידיי ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק םוצ ןפורעג עיצָאמע ןופ םיטש רעקידנרעטיצ ַא
 -עצ וצ ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןעייר יד ןיא;

 ןייז ןופ ןרָאװעג טריזירטקעלע זיא םלוע רעסיורג רעד .?ןטייק ענייז ןסייר
 -מעל ןופ רעלגייאנייא לָארַאק רבח רעזנוא--ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי רעד .עדער

 -עפנָאק-ךַארּפש רעד ןופ ענובירט רעד ףיוא יו רערָאלק ןוא רעפרַאש .גרעב
 שידיי; :גנוזָאל יד גנולמַאזרַאפ רעד טָא ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא זיא ץנער
 .?קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד זיא

 רעד ףיוא שיאערבעה ןוא שידיי ןשיוצ ףמַאק רעד טָאה ,טסואווַאב יו

 ,עיצולָאזער-הרשּפ ַא טימ טקידנעעג ךיז ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעשידיי רעטשרע
 טשינ) ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ?ַא, יו טרימַאלקָארּפ טרעוו שידיי רעכלעוו ןיא

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ (ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ?יד,

 רעד רַאפ ףמַאק םעד טעּפמיא םעיינ ןבעגעג טָאה ץנערעפנָאק-ךַארּפש יד
 יװ .קלָאפ ןשידיי ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק םעד ,ךַארּפש רעשידיי

 ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד לַאיצָאס עשידיי יד טָאה ףמַאק םעד ןיא עיצינומַא
 עדער-סגנונעפערעד סעצרּפ .ל .י ןופ רעטרעוו עשיטַאמַארגיּפע יד ןעמונעגטימ
 :ץנערעפנַאק רעד ןופ

 -נוא זיא שידיי ןוא קלָאפ שידיי ַא ןענייז רימ :טלעװו רעד וצ ןפור רימ,
 ערעזנוא ןוא ןבעלכרוד ךיז רימ ןליוו ךַארּפש רעזנוא ףיוא ןוא !ךַארּפש רעז
 עשלַאפ יד בילוצ ייז ןרעפּפָא טשינ לָאמנייק ןיוש ןוא ,ןפַאשַאב רעטיג-רוטלוק

 "רעה ,עדנריגער יד ןופ רעצישַאב רעד רָאנ זיא סָאװ ,'טַאטש' ןופ ןסערעטניא
 .?עכַאװש ,עטקירדרעטנוא ןופ רעגיוז-טולב רעד ןוא רעקלעפ עשירעש
 רעטיג-רוטלוק ןייק ןענעק ןעיײקַאל רעקלעפ .ןעניד טשינ םענייק ןליוו רימ;

 7! ןפַאשַאב טשינ

 ןופ טרעצנָאק ןיא טָאה זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער ןופ דָאירעּפ ַא ןיא
 ,דרָאקַא רעשידיי ַא -- דרָאקַא רעיינ ַא ןעגנולקעגניײרַא סעיצַאנ עטכַאוװעגפיוא
 -ָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד זיא ,ןביולג ריא ןיא טקיטסעפַאב ןוא טקרַאטשעג
 טכער יד רַאפ גנולייצ-סקלָאפ רעד ןיא ףמַאק םוצ ןעגנַאגעג ייטרַאּפ עשעיטַארק
 ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ

 .ק .צ רעד .רָאי 5 ןרָאװעג טלַא .פ.ד.ס.יי יד זיא 1910 יַאמ ןט1 םעד
 טשינ ןעוועג זיא סָאד .,גנוסירגַאב ַא ײטרַאּפ רעד טקישעגוצ טָאה דנוב ןופ
 ןופ גנוצַאשּפָא עטסנרע ןַא רָאנ ,ןליפעג עכעלרעדירב ןופ קורדסיוא ןַא טַאלג

 -ַאּפ יד ןופ גנוטכולַאב ַא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא יד

 ןשידיי םעד טריפ גנולקיװטנַא עשירָאטסיה יד עכלעוו ףיוא ,ןגעוו עלעלַאר
 ןיא -- ץענערג ןטייז עדייב ףיוא דנוב ןופ רענעפ יד רעטנוא סַאלק-רעטעברַא
 ןייק ןעװעג טשינ זיא'ס .ךיירטסע ןכעלרעזייק ןיא ןוא דנַאלסור ןשירַאצ
 ,,,ד.ס.יי יד זַא ,טגָאזעג ןעוועג זיא גנוסירגַאב רעד ןיא ןעוו ,גנוביירטרעביא
 ,ךיירטסע ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא יד ןופ עטנעקרענָא-טשינ ַא
 ףיוא טפַארק עקידנעטשבלעז עטנעקרענָא יד ןרָאװעג גנַאל ןיוש שיטקַאפ, זיא
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 ןיא גנולעטשטסעפ עטייוצ ַא ןוא ."עיצילַאג ןופ ענערַא רעשיטילָאּפ רעד
 -סיה יד ןכָארטשעגרעטנוא טרעוו סע רעכלעוו ןיא ,דנוב ןופ גנוסירגַאב רעד
 : קלָאפ ןשידיי ןופ ףמַאק-עיצַאּפיצנַאמע ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ גנוטיידַאב עשירָאט
 ןופ ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ יד רעבָא ,גנוי ךָאנ זיא עיצילַאג ןיא .פ.ד סיי יד;
 -לעזַא סיורג רעצנַאג רעד ןיא ךייא רַאפ טלעטשעגקעוװַא ןיוש ןבָאה ךיירטסע

 ןיא) זנוא ייב ךיז ןעלקיװאוצרעדנַאנַאפ ןָא טשרע ןביוה עכלעוו ,ןבַאגפיוא עכ
 יד ןענייז סָאד .עיצקַאער רעד ןופ טפול רעקידנקיטש רעד ןיא (דנַאלסור
 -ָארּפ ןשידיי םעד ןופ גנואיצרעד ןוא גנוריזינַאגרָא רענעפָא ןַא ןופ ןבַאגפיוא
 -פיוא יד ןענייז סָאד ;הביבס רעיירפ קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ןיא טַאירַאטעל

 רַאפ ,קלָאפ ןשידיי םנופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןופ ןבַאג
 ןרעייא ףמַאק ןקיזָאד םעד וצ ,לוש רעשידיי רעד רַאפ ,ךַארּפש רעשידיי רעד
 ןטַאטלוזער ענייז .טײקמַאזקרעמפיוא רעטסערג רעד טימ וצ ךיז רימ ןקוק
 "רַאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ גנוטיידַאב עשילַארָאמ ערעיוהעגמוא ןַא ןבָאה ןלעוו

 ,(+ דנַאלסור ןופ טַאי

 יד זיא ךיירטסע ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןקידעכָאק ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא
 ,ּפמעט ןלענש רעייז ַא ןיא ןעגנַאגעג ײטרַאּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא עקיטסייג
 ךָאנ ייז ןטלָאװ ןעגנוגנידַאב עקיאור ייב סָאװ ,םַארגָארּפ -יײטרַאּפ ןיא ןטקנוּפ
 -רעדילגטימ רעד ןשיװצ סעיסוקסיד עכעלרעניא רַאפ סעמעט ןבילבעג גנַאל

 -ָאפ-גָאט עלעוטקַא ןרָאװעג טכַאנרעביא שממ טייצ רענעי ןיא ןענייז ,טּפַאש
 ןוא ןעגנורעדָאפ עשיטסילַאיצַאס ענײמעגלַא טימ ןעוועג זיא ױזַא .ןעגנורעד
 .ןעגנורעדָאפ עשידיי עלַאנָאיצַאנ טימ -- רעמ ךָאנ רשפא

 -ַאג ןופ םייס ןיא גַאלשרָאפ ַא טימ טלמוטעג ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא
 טנלע ןופ תוביס יד; ןגעוו עטעקנַא ןַא ןרעוו טריפעגכרוד לָאז'ס זַא ,עיציל

 יד ןגָארטעגנײרַא ןבָאה גַאלשרָאפ םעד ."גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ערעדנַא ןוא ןייטשנעוועל .רד ,םייס ןיא בולק ןשיליוּפ ןופ רעדילגטימ עשידיי

 עסערּפ רעד ןיא טָאה .פ.ד.סיי יד .עיצַאלימיסַא רעד ןופ רעריפ עטנַאקַאב

 לעטשנָא ןַא יו רעמ טשינ זיא סָאד זַא ,ןזיוועגפיוא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןוא
 ,ןעגנערב טשינ ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןייק וצ טעוו'ס ןוא ןסַאמ עשידיי יד רַאפ
 העדב טשינ טָאה ,עטכַאילש רעשיליוּפ רעד ןופ גנוטסעפ יד טָא ,םייס רעד

 רעד ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עטלפייווצרַאפ יד רַאפ ןוט וצ סעּפע תמאב
 -סױרַא ךיוא םעד ןגעוו טָאה .פ.ד.ס.יי יד .טיונ ןוא רעגנוה ,סיזירק ןופ טייצ
 ַאטעקנַא) רעכערבסונ ,ז ,.רד ןופ ןבירשעג ,שיליױּפ ףיוא רושָארב ַא ןבעגעג
 ןוא ןרעפיצ טימ זיא ריא ןיא .("יעקסווָאדישז יזדנענ; עיװַארּפס וו ַאװָאמיײס
 רעד ןופ טיונ רעקידארומ רעד ןופ הביס עתמא יד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועג ןטקַאפ
 טלַאה עכלעוו ,עטכַאילש רעד ןופ טפַאשרעה יד זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 יד ןופ ןסערעטניא יד ןיא דנַאל ןופ גנולקיװטנַא עלעירטסודניא יד קירוצ

 ,רעציזַאב-טנורג עסיורג
 ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןענַאטשעג טפָא זיא עגַארפ"ןכַארּפש יד

 טכער יד רַאפ טפמעקעג טנעװקעסנָאק טָאה .ף.ד סיי יד .ןבעל ןכעלטנפע

 .שידיי ןופ

218 



 ןגָארטעגנײרַא ןבָאה טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןופ ןטַאטוּפעד עשידיי יד
 רעד ןופ "ןטערקעד-ףיוה; -- ןצעזעג עטלַא ייווצ ןפַאשוצּפָא גַאלשרָאפ ַא
 טרעוװרַאפ ןרָאװעג זיא'ס עכלעוו טיול ,?םזיטולָאסבַא ןטרעלקעגפיוא; ןופ טייצ
 -עג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד-זייוװַאב טימ טכירעג םייב ןצונַאב וצ ךיז
 ןצעזעג עשירָאטַאלימיסַא שוריפב ןעװעג ןענייז סָאד .שידיי ףיוא ןבירש
 טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא טָאה רעטייוצ רעד ףעזָאי רעזייק רעד עכלעוו טימ
 ןצעזעג יד .עיצַאלימיסַא וצ ייז ןביירט ךרוד ןדיי יד ?ןריזיליוויצ; טלָאװעג
 -יורג ַא ןעוועג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא טלָאמעד ןיוש ןענייז
 ןופ תואווצ זיולב טשינ :ןבעל ןכעלטפעשעג רעייז ןיא ןדיי רַאפ רעטש רעס
 ייב ןרָאװעג טנעקרענָא טשינ ןענייז ,שידיי ןיא ענעבירשעג ,ענעברָאטשרַאפ
 ץעזעג ןטיול ןבָאה םירחוס סָאװ ,רעכיב-טפעשעג יד וליפַא רָאנ ,ןטכירעג יד
 רעד .ךַארּפש רעשידיי-טינ ַא ףיוא ןרעוו ןבירשעג טזומעג ןבָאה ,ןריפ טזומעג
 רעבירעד זיא ןצעזעג יד ןפַאשוצּפָא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ גַאלשרָאפ
 רעקיטיונ דנעגנירד ַא עקַאט רָאנ ,רעוויטַארטסנָאמעד ַא זיולב טשינ ןעוועג
 רעבָא ןבָאה ,גָאלשרָאפ םעד קידנדנירגַאב .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ
 ןופ ךַארּפש יד ןזיא שידיי זַא ,טרעלקרעד טשינ ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ יד
 ןוא ןליוו םעד טַאחעג טשינ ייז ןבָאה םעד וצ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 טנעמוגרַא ןטסקיטכיװ םעד קידנגייושרַאפ .טומ םעד טשינ ךיוא רשפא
 ,ןבָארנַאב וצ םיא ןפלָאהעג ןײלַא יז ןבָאה ,גַאלשרָאפ םענעגייא רעייז רַאפ

 עשידיי ןגעוו עגַארפ יד ןרָאװעג ןביוהעגפיוא גנולצולּפ זיא 1910 רעמוז
 בייהנָא ןַא ןזיוװַאב ךיוא ךיז טָאה'ס .םֶרָאפ רעטערקנָאק ץנַאג ַא ןיא ןלוש
 -עג ,ךיירטסע ןיא רעקלעפ-טייהרעדנימ רַאפ עימָאנַאטױא רעלערוטלוק ןופ
 -ַאלרַאּפ ןיא טעשזדוב-הכולמ םעד ןופ גנולדנַאהַאב רעד ייב : סָאװ טָא זיא ןעש
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעלדַא רָאטקיװ .רד טָאה טנעמ
 עמוס עסיוועג ַא ןלייטסיוא לָאז ןעמ זַא ,גָאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא עיצקַארּפ
 יד ןקעד וצ קעווצ ןרַאפ ךעלסילשסיוא ןרעוו טצונַאב לָאז סָאװ ,טעשזדוב ןופ
 ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןלוש-טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ ןשינעּפרעדַאב
 עיצַאנ עדעי טָאה הכולמ רעשיכיירטסע רעלַאנָאיצַאנ-ליפ רעד ןיא ,דנַאל
 עלַאנָאיצַאנ .הכולמ רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןזעוו-לוש םענעגייא ריא טַאהעג
 ערעדנַא ןופ ןטיבעג-ךַארּפש עטקַאּפמָאק ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןטייהרעדנימ
 -טשימעג עכלעזַא ןיא .ןעמעלבָארּפ ערעדנוזַאב טַאהעג רעבָא ןבָאה ,סעיצַאנ
 -נימ רעד ןופ ןלוש יד ןטלַאהעגסיוא גנוריגער יד טָאה ןטנגעג עקיכַארּפש
 טָאה טקירטסיד ןקידנפערטַאב םעד ןיא לָאצ ריא ביוא ,ןַאד רָאנ טייהרעד
 -סגנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 20 ןטסקינייװ םוצ טכיירגרעד
 20 יװ רעקינייו טכַאמעגסױא ןבָאה סָאװ ,ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ ,לָאצ
 ןיא ןלוש-הכולמ ןייק ןעמוקַאב טשינ ןבָאה ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ
 ךיירטסע ןיא ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןוויסנעטניא םעד ייב יװ ױזַא ,ךַארּפש רעייז
 ,ןלוש עלַאנָאיצַאנ ןופ ןגָאזּפָא טלָאװעג ךיז גנירג ױזַא טשינ ןטייהרעדנימ ןבָאה
 טָאה גנוריגער יד .ןלוש עטַאװירּפ ןטלַאהעגסױא ןוא טיובעגפיוא ייז ןבָאה
 יז ןוא טנעקרענָא ייז טָאה יז רעבָא ,טלעג ןייק ןבעגעג טשינ ןלוש יד רַאפ
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 ןפַאשעג ןעניי'ס ."טכער עכעלטנפע טימ ןלוש עטַאװירּפ, ןעוועג ןענייז

 ןיא .קעווצ ןקיזָאד םעד רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עלעיצעּפס ןרָאװעג
 ערעדנַא ןוא עשיליופ ,עשיכעשט ,עשטייד עכלעזַא ןעוועג ןענייז ךיירטסע
 .סנגעמרַאפ עקידנטיידַאב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעניײארַאפ-לוש

 ןשיווצ ףמַאק ןופ לַאװק רעקיבייא ןַא ןעוועג ןענייז ןלוש טייהרעדנימ יד
 גַאלשרָאפ רעשיטַארקָאמעד לַאיצָאס רעד .ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ענלצנייא יד

 -עסייר עלַאנָאיצַאנ יד ןרעדלימ וצ קעווצ םעד טַאהעג טָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא

 ענלצנייא יד ןבעג טלָאזעג טָאה סָאװ ,גנומיטשַאב ַא ךרוד לעיצעּפס ןעייר
 רעד טימ ןטלַאװרַאפ םייב עימָאנָאטױא ןופ טכער עטסלופ סָאד סעיצַאנ
 -עג טָאה עידיסבוס יד .גנוריגער רעד ןופ עידיסבוס-לוש רענעגָאלשעגרָאפ
 רעד טיול ,סעיצַאנ עלַא ןשיוצ סעמוס עכיילג ןיא ןרעו טלייטעגנייא טלָאז

 טלעטשעג טפרַאדַאב טָאה קלח רעדעי ןוא גנורעקלעפַאב רעייז ןופ עיצרָאּפָארּפ
 -עגסיוא יד ךרוד ןפַאשעג ,טפַאשרעּפרעק רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ תושר ןיא ןרעוו
 ןטפַאשרעּפרעק יד טָא .עיצַאנ רעקידנפערטַאב רעד ןופ ןטַאטוּפעד ענעבילק
 ףיוא טלעג סָאד ןלייטוצנייא ױזַא יו ,ןעמיטשַאב ןיײלַא טפרַאדַאב סע ןבָאה

 רערָאלק ַא ןעוועג זיא סָאד .ןלוש יד ןריפ וצ ױזַא יוװ ןוא ןלוש ענלצנייא יד

 -יוא רעלערוטלוק ןופ ןוא סעיצַאנ יד ןריאוטיטסנָאק ןכעלצעזעג ןופ בײהנָא

 .עימָאנָאט

 ַא ןפורעגסױרַא גַאלשרָאפ רעד טָאה טייקכעלטנפע רעשידיי רעד ןיא
 ערעדנַא ,ןלוש עשיאערבעה טרעדָאפעג ןבָאה ןטסינויצ לייט ,למוט ןסיורג

 ןענרעל קיטייצכיילג לָאז ןעמ עכלעוו ןיא ,ךַארּפש-דנַאל רעד ןיא ןלוש --

 ,שיאערבעה ךיוא

 ,לוש רעשידיי ַא רַאפ עינַאּפמַאק עטיירב ַא ןביוהעגפיוא טָאה ,9.ד.ס.יי יד

 ַא ןרָאװעג ןביױהעגנָא טַארקַאמעד-לַאיצַאס ןיא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טימ ןלוש עטַאוירּפ ןעיובפיוא ןטערטוצוצ ףכית רענעלּפ ןגעוו עיסוקסיד
 .ךַארּפש-טכירעטנוא רעשידיי רעד

 טשינ סעינַאּפמַאק עלַא יד ןבָאה ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ עקידלַאב ןייק
 טריזילַארַאּפ זיא טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םנופ טייקיטעט יד .טכַארבעג
 -נָא עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשינ .ןשינעסייר עלַאנָאיצַאנ יד בילוצ ןרָאװעג
 טנעמַאלרַאּפ רעד זיא ,ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ ןעגנוגנערטש
 ,טעברַא רעוויטקורטסנָאק רעיטיזָאּפ םוש ןייק וצ ןעגנַאגרעד טשינ ללכב
 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןלוש יד ןגעוו רעלדַא רָאטקיװ ןופ גַאלשרָאפ רעד ךיוא

 -בא רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא זיא ןטייהרעדנימ
 -ַאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ יד .עיצקורטס
 -וּפָאּפ טָאה'מ .ןסַאמ עשידיי יד טרעדורעגפיוא רעבָא טָאה ייטרַאּפ רעשיטַארק
 תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא טפיטרַאפ ייז ,דנוב ןופ ןעגנוזָאל יד טכַאמעג רעל
 ,טעברַא עשירענָאיּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ
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* 
 לא לא

 רעד םורַא עיצקַא יד ןעוועג זיא שידיי רַאפ ףמַאק ןיא לטיּפַאק קיטכיװ ַא
 לָאמ ןייא ןעמוקרָאפ ןעגנולייצ-סקלָאפ ןגעלפ ךיירטסע ןיא .גנולייצ-סקלָאפ

 וצ ןגױצַאב שרעדנַא ךיז טָאה ךיירטסע ןופ גנורעקלעפַאב יד .,רָאי ןעצ ןיא
 ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןופ גנורעקלעּפַאב יד יװ ,ןעגנולייצ עשידָאירעּפ יד טָא
 ןכייצ ןיא ןענַאטשעג גנולייצ-סקלָאפ יד ךיוא זיא דנַאל ןלַאנָאיצַאנ-ליפ םעד

 טייצ ַא ןיא ןלַאפעגסױא זיא 1910 ןופ סוזנעצ רעד ,ףמַאק-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ
 טעברַא יד .ףמַאק-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןשיכיירטסע ןיא ןעגנונַאּפש עטסכעה ןופ
 -ַאנ ןופ עיצקורטסבָא רעד ךרוד טריזילַארַאּפ ןעוועג זיא טנעמַאלרַאּפ םנופ

 ןוא (ןגאטדנַאל) ןטנעמַאלרַאּפ-ןץ'ניװָארּפ יד ןיא ,ןטַאטוּפעד עשיטסילַאנָאיצ

 -ָאיצַאנ םורַא ףמַאק רעד טזיורבעג טָאה ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד ןיא וליפַא

 ןבָאה רעירפ זיא סע ןעוו יו רעמ .ןעגנורעדָאפ-ןגעק ןוא ןעגנורעדָאפ עלַאנ
 יו גנולייצ-סקלָאפ יד ןעמונעגפיוא ךיירטסע ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד רעבירעד
 .ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ ערעייז רַאפ טסעמרַאפ-תוחוכ ןסיורג ַא

 םייב ןטלַאהעג ךיירטסע ןופ ףמַאק-ןטעטילַאנָאיצַאנ םעד ןיא ןבָאה ןדיי

 -ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןיא קלָאפ עקיצנייא סָאד ןעוועג ןענייז ייז .תישארב

 רָאנ ,עיצַאנ ערעדנוזַאב ַא יו ןעוועג טנעקרענָא טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,הכולמ
 -סױרַא זיא'ס רעדייא גנַאל ךָאנ ,?טפַאשניימעג עזעיגילער; ערעדנוזַאב ַא יו

 ןעמ טָאה ,גנולייצ-סקלָאפ רעד ןגעוו גנונדרָארַאפ-סגנוריגער יד ןעמוקעג
 ןטסרַאטנעמעלע ןרַאפ ףמַאק םוצ ןטיירג ןביוהעגנָא ךיז ןדיי ייב רעבירעד
 .עיצַאנ ַא יו גנונעקרענָא רעשהכולמ רעד רַאפ -- טכער ןלַאנָאיצַאנ

 ןצניװָארּפ עשיכיירטסע:ברעמ ןופ םיבושי עשידיי עניילק יד ןיא רָאנ
 ןטרָאד רָאנ ,קלָאפ ןופ ןטכיש ערעטיירב ןעמונעגמורַא עיצַאלימיסַא יד טָאה
 ,טעטש עסיורג יד ןיא) טייהרעדנימ ַא ןעוועג ןדיי עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ ןענייז
 -ַאג ןיא ןגעקַאד ,(טייהרעדנימ עקרַאטש ץנַאג ַא -- .וװ .זַא .א גָארּפ ,ןיוו יו
 טלַאהנָא םוש ןייק טַאהעג טשינ עיצַאלימיסַא יד טָאה עניוװָאקוב ןוא עיציל
 יד רַאפ ןעניוװעג טגעלפ עיצַאלימיסַא יד סָאװ ,"ןגיז,-לַאװ יד .,קלָאפ ןיא

 -סיוא ןעוועג ןענייז ,עיצילַאג ןיא ?עקסלָאּפ ָאלָאק, ןופ ןטַאדידנַאק-סגנוריגער

 זיא עניווָאקוב ןיא ,רָארעט ןשיאיײצילָאּפ ןופ טַאטלוװער רעד ךעלסילש
 ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןרָאװעג טריפעג טשינ קיטילָאּפ-סגנוריגער יד ךיוא

 יד טימ טנכערעג ךיז ןטרָאד גנוריגער יד טָאה ָאטקַאפ-עד .עיצַאלימיסַא
 רעלַאנָאיצַאנ רעשירעפמעק ,רעצלָאטש ַא ,עיצַאנ רערעדנוזַאב ַא טימ יװ ןדיי

 רעשידיי רעד ןופ ןסַאמ עטיירב יד ןיא טליפעג טלָאמעד ךיז טָאה ןייזטסואווַאב
 רעד רַאפ ףמַאק םוצ ףור רעד ןוא עניוװַאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנורעקלעּפַאב
 ,גנַאלקּפָא ןטסערג םעד טַאהעג טָאה גנונעקרענָא רעלַאנָאיצַאנ

 ןענייז ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 -רענָא רעד רַאפ ףמַאק רעד זַא ,םעד ןגעוו ןעוועג טשינ ןעגנוניימ ייווצ ןייק

 גנונעקרענָא רעד רַאפ ףמַאק ןטימ ןרעוו ןדנוברַאפ זומ עיצַאנ רעד ןופ גנונעק

421 



 ןשיטסינויצ ןיא .רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןוא

 זיולב ןענעקרענָא ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןעמ טָאה רעגַאל

 ךַארּפש רַאפ ןעגנורעדָאפ םוש ןָא ,ףירגַאב ןטקַארטסבַא ןַא יו --- עיצַאנ יד

 "טסבלעז ןעוועג ךָאד זיא סָאד ןוא --- סיורָאפ ןיא טסואוועג טָאה'מ .רוטלוק ןוא

 רעד ןופ סנגיוב-עטעקנַא יד ןיא סעגַארפ יד ןופ ענייא זַא --- ךעלדנעטשרַאפ

 רעניואוניא רעטלייצעג רעדעי :ךַארּפש ןגעוו ןייז טעוו גנולייצ-סקלָאפ

 יד ןיא .טדער רע ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןרירַאלקעד ןזומ טעװ דנַאל ןיא

 -סקלָאפ רעד ןופ טַאטלוזער רעד טָאה ךיירטסע ןופ ןטנגעג עקיכַארּפש-טשימעג

 ןוא רעפרעד ,טעטש ןופ רעטקַארַאכ ןלעיציפָא םעד ןטייב טנעקעג גנולייצ

 ןיא רעפרעד ןוא טעטש עשטייד טכַאנ רעביא ןעלדנַאװרַאפ ,ןטנגעג עצנַאג

 רעד םורַא לגנַארעג רעד עקַאט זיא רעבירעד .טרעקרַאפ ןוא עשיכעשט

 טָאה ןדיי רַאפ .רעפרַאש רעייז ַא ןעוועג ןטיבעג עכלעזַא ןיא גנולייצ-סקלָאפ

 רעד ךַארּפש רעשידיי רעד טימ עיצַארטסיגער עטפַאהנסַאמ ַא טניימעג

 ןיא סױרַא ןענייז ןדיי ךיוא זַא ,גנוריגער רעד וצ גָאזנָא רעקיטכעמ רעטשרע

 עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד טָאה .טכער עלַאנָאיצַאנ ערעייז רַאפ ףמַאק

 טֶא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק םוצ ןפורעג ייטרַאפ

 ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא יד ייב גנַאלקּפָא ןקיכליה ַא טַאהעג טָאה ףור רעד

 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 עכעלרע לָאצ עסיורג ַא ןעוועג ךיוא טייצ רענעי ןיא זיא ןטסינויצ ןשיוװצ

 -געק רעמ ךָאנ ןעוועג ייז ןשיווצ ןענייזס רעבָא ,ןושל ןשידיי ןופ טניירפ

 -רַאפ ַא ןפורעגסורַא ךַארּפש ןינע רעד טָאה .ןטסיאערבעה עטנערברַאפ ,רענ

 טימ ןעמוקסורַא טרָאטעג טָאהמ טשינ :רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא טייהנגעל

 ןגָארטנײרַא טניימעג טלָאװ סָאד לייו ,"ןָאגרַאשז, ןגעק םירוביד ענעפָא

 טָאה'מ טשינ ,גנונעקרענָא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק םעד ןיא עינַאמרַאהסיד

 זיא רעסערג ךָאנ .ןימאמ-ינא ןשיטסיאערבעה םעד ןענעקיילרַאפ טנעקעג

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא'ס ןעוו ,ןטסינויצ יד ייב טייהנגעלרַאפ יד ןעוועג

 "דרָארַאפ רעד ןופ טסקעט רעלעיציפָא רעד ?טַאלב-ץעזעגסכייר, רעניוו ןיא

 .סנגיוב-עטעקנַא יד טימ גנולייצ-סקלָאפ רעד ןגעוו גנונ

 טשינ ןיטולחל סנגױב-עטעקנַא יד ןיא זיא ?עיצַאנ; קירבור ןייק

 יד ןרירַאלקעד וצ טייקכעלגעמ םוש ןייק ןעוועג טשינ אלימב זיא ,ןעוועג

 "סיגער רעד ךרוד -- ץוחַא ,עיצַאנ זיא טשינ רעכלעוו ַא וצ טייקירעהעגוצ

 ?ךַארּפשק ףירגַאב םעד ךייש זיא סָאװ ."ךַארּפש, קירבור רעד ןיא עיצַארט

 יו טריניפעד קירבור רעקידנכערּפשטנַא רעד ןיא גנונעדרָארַאפ יד םיא טָאה

 -נייא רעטלייצעג רעדעי .ה .ד ,("ךַארּפש-רעטומ, טינ) "ךַארּפש-גנַאגמוא,

 טדער רע ךַארּפש רעכלעוו ףיוא ןרעפטנע טפרַאדעג טָאה דנַאל ןופ רעניואוו

 ,עילימַאפ טימ ,זיירק ןייז ןופ ןשטנעמ יד טימ ("גנַאגמוא;) רעקרַאפ ןיא רקיעב

 גנַאגמוא; קירבור רעד ןיא עיצַארטסיגער רעד טיול .,עטנַאקַאב ןוא טניירפ

 -נפערטַאב םעד ןענעכערוצ טפרַאדעג טמַא רעשיטסיטַאטס רעד טָאה "ךַארּפש

 : רעטרעוו ערעדנַא טימ .טעטילַאנָאיצַאנ רעטמיטשַאב ַא וצ רעניואוונייא ןקיד
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 רַאפ עירעטירק עקיצנייא יד ,טריטסיזקע טשינ טָאה ?עיצַאנש ףירגַאב ןייק

 ,ךַארּפש יד ןעוועג זיא עיצַאנ

 -גנַאמוא;) ךַארּפש רעשיאערבעה רעד טימ ךיז ןרירטסיגער ןגעוו

 עשיטַאנַאפ וליפַא ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה ("ךַארּפש
 ,רעכיילג רעד ,האצמה רעדליוו ַאזַא טימ ןעמוקעג טשינ ןענייז ןטסיאערבעה

 -סגנַאגמוא רעשידיי רעד טימ עיצַארטסיגער יד ןעוועג זיא געוו רעשיגָאל

 טָאה געוו ןכיילג םעד טָא .תמא ןופ געװ רעד ןעוועג ךיוא זיא'ס .ךַארּפש

 "עד זיא'ס :טקַא-ריקליוו ןטושּפ ַא ךרוד ןרַאּפשרַאפ טוואורּפעג גנוריגער יד

 געמ ןכַארּפש עטנעקרענָא-לעיציפָא יד ןופ ענייא רָאנ זַא ,ןרָאװעג טריסערק

 תועט ןייק לָאז ןעמ ידכ ןוא ,"ךַארּפש-גנַאגמוא, קירבור רעד ןיא ןבעגנָא ןעמ

 טנכערעגסיוא גנונעדרָארַאפ רעד ןיא ןענייז ,טניימ סָאד סָאװ ,ןבָאה טשינ

 -- ןעוװעג זיא לָאצ רעייז ,ךיירטסע ןיא ןכַארּפש עטנעקרענָא עלַא ןרָאװעג

 ױזַא ,המישר רעד ןיא טרירוגיפ טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה שידיי ןוא ,ןיינ

 ןגעק תמא ןרַאפ ףור-ףמַאק א ןעוועג עיצַארטסיגער-שידיי רַאפ ףור רעד זיא

 רעד ןופ ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא סָאװ ,עיצַאקיפיסלַאפ רעד ןגעק ,רקש םעד

 ,גנוריגער

 רעבמעצעד 21 םעד ןרעוו טריפעגכרוד טפרַאדעג טָאה גנולייצ-סקלָאפ יד

 רעשידיי רעד ףיוא ןרעדור ןביוהעגנָא ךיז טָאה טסברַאה ןיא ןיוש רעבָא ,0

 ןופ גָאט ַא ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,שוחב טליפרעד טָאה קלָאפ סָאד .סַאג

 טַאלג ןוא ןעגנוטכיר ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ,קלָאפ עצנַאג סָאד -- גנודײשטנַא

 ןַא .טַאהעג טשינ תוכייש ןייק ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןטימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 טָאה טַארקַאמעד-לַאיצָאס רעד ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנוגעװַאב-סקלָאפ עתמא

 -סקלָאפ רעד ןופ גנוטיײדַאב יד טדערעגמורַא ןעלקיטרַא עקידנרעלקפיוא ןיא
 ןבָאה סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז'ס .גנולייצ
 -רַאפ רַאפ גנוריגער רעד ןגעק סעיצולָאזער-טסעטָארּפ עקידרעייפ ןעמונעגנָא
 .עיצַארטסיגער-שידיי וצ ןפורעג ןוא גנולייצ-סקלָאפ רעד ייב שידיי ןרעוו
 -סקלָאפ יד) רעבעווש .א ןופ ןבירשעג ,רושָארב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא'ס
 -רַאפ זיא סָאװ ,(טַאירַאטעלַארּפ ןעשידוי םינופ ןעבַאגפיוא יד ןוא גנולהעצ
 יד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא'ס .ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט ןיא ןרָאװעג טײרּפש
 גנולייצ-סקלָאפ רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טימ טַארקָאמעד-לַאיצַאס םנופ עגַאלפיוא
 ,ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ןענייז ןפורפיוא ליפ ךיוא ןוא

 רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע רעד
 ךַארּפש עשידיי יד, :טגָאזעג ףורפיוא ןייז ןיא טָאה עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ
 ,קיטסיטַאטס רעשיכיירטסע רעד ןופ לַאפ ןייק ןיא טקיטניזקירַאב טשינ טרעוו
 ןסָאלשעגסױא טרעוו ,רעגריב ןָאילימ ַא רעכעה טדער סע עכלעוו ,ךַארּפש ַא
 טרעוו ןפוא אזַא ףוא ןוא .גנוריגער רעשיכיירטסע רעד ןופ טנַאה רעד טימ
 !סעיצַאנ עקידעבעל ןופ לָאצ רעד ןופ עיצַאנ עשידיי יד טקעמעגסיוא

 קיאור טשינ רעגנעל רימ ןרָאט ביור ןקיזָאד םוצ ! רעטעברַא !רעגריב
 -ָאיצַאנ ןעגנַאלרַאפ רימ זַא ,ןייז עידומ ןעמעלַא טציא ןזומ דימ !ןקוקוצ ךיז
 ןבָאה ךיוא רימ ןזומ ןטכילפ-הכולמ עכיילג רַאפ זַא ,גנוקיטכערַאבכיילג עלַאנ
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 -רעוורעדנימ יו טכַארטַאב ןייז טשינ ןליוו רימ .טכער עלַאנָאיצַאנ עכיילג
 -- סעיצַאנ ערעדנַא טימ ךיילג : ןרעדָאפ רימ ןוא ןליוו רימ .רעגריב עקיט
 ןרעסערגרַאפ לָאז ןעמ זַא ,ןדלוד טשינ רעגנעל ןלעװ רימ .טכער עלַאנָאיצַאנ
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טימ סעיצַאנ ערעדנַא ןופ דנַאטשציזַאב םעד
 ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןזומ רימ; ..."ןליוו םענעגייא ריא ןגעק

 יד ,עשילױּפ יד ךַארּפש-גנַאנמוא סלַא ןפרַאװנָא קלָאפ ןשידיי םעד טוט
 -רעטנוא קיטייצכיילג רימ ןזומ ףמַאק ןקיזָאד ןיא ,עשינעטור יד ,עשטייד
 -על יד רָאנ ,עשיאערבעה עטיוט יד טשינ זיא ךַארּפש רעזנוא זַא ,ןכיירטש

 סָאד ,ןָאגרַאשז רענעּכורעג-ױזַא רעד --- ןסַאמ עשידיי יד ןופ ךַארּפש עקידעב
 גנידַאב ַא זיא טכער יד ריא רַאפ ןפמעקסיוא סָאד .ךַארּפש עשידיי יד טסייה

 -רעטעברַא ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלערוטלוק רעד ןופ

 רעד ןיא לָאמ עלַא יו ףמַאק ןקיזָאד ןיא ךיוא ןייג טעװו רעכלעוו ,סַאלק

 ,(+= *ייר רךעטשרע
 -גייא ײטרַאּפ יד טָאה טעטש עלעטימ ןוא עסיורג יד ןיא זיולב טשינ

 יז עכלעוו ןיא ,ךעלטעטש עניילק ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנולמַאזרַאפ טנדרָאעג

 -רַאפ יד .ןּפורג עזיול רָאנ ,סעיצַאזינַאגרָא עטסעפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 טימ טזיורבעג ןבָאה סָאװ ,ןעגניטימ-סקלָאפ עתמא ןעוועג ןענייז ןעגנולמַאז
 -ַאזוצ וצ ןעמוקעג ןעגנולמַאזרַאפ עכלעזַא ףיוא זיא ןטלעז טשינ ,םזַאיזוטנע

 ,רענדער יד ןופ ןרעדָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןרַאסימָאק-יײצילַאּפ טימ ןסיוטשנעמ
 ןרעפטנע ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןגעלפ עטלמַאזרַאפ יד .שיליוּפ ןדער ןלָאז ייז זַא

 בור ןיא ןרַאפימָאק יד ןבָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא ןפור-טסעטָארּפ עקיכליה טימ
 -עג ןוא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ גנַאלרַאפ םעד ןבעגרעטנוא ךיז טזומעג ןלַאפ
 ,שידיי ןדייר טזָאל

 ןעזעגרָאפ ןעוועג זיא גנולייצ-סקלָאפ רעד ןגעוו גנונדרָארַאפ רעד ןיא
 ןליפסיוא טשינ רַאפ טסערַא טלעג םוקמב רעדָא ףָארטש-טלעג ַא--ףָארטש ַא

 טזָאלעג ןעמ טָאה --- גנומיטשַאב רעד טָא טיול ,סנגיוב-עטעקנַא יד קירעהעג

 שידיי ןבעגנָא ןגַאװ ןלעװ סָאװ ,יד ןפָארטשַאב ןעמ טעוו --- "ןביוא ןופ, ןסיוו
 ןבעגעגסױרַא ןעגנולמַאזרַאפ יד ןיא ןעמ טָאה ."ךַארּפש-גנַאגמוא, רעייז יו
 -טסערַא יד לודג דובכב ןעמעננָא ןוא ףָארטש-טלעג יד ןפרַאװּפָא ; גנוזָאל יד
 טקירדרעטנוא טרעוו סָאװ ,תמא ןרַאפ ףמַאק ןיא ,שידיי רַאפ ףמַאק ןיא ףָארטש
 .גנוריגער רעד ןופ

 "יא ןעגנולמַאזרַאפ עטכוזַאב קרַאטש ןטלַאהעגּפָא ןבָאה ןטסינויצ ךיוא
 -עדָאפ רעד ףיוא ּפָארט רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא טרָאד .דנַאל ןצנַאג ןרעב
 ןבָאה *ךַארּפש-גנַאגמוא, ןינע םעד טימ .גנונעקרענָא ?רעלַאנָאיצַאנא ןופ גנור
 ןטסינויצ יד ךיוא ןבָאה ףוס-לכ-ףוס .הצע ןייק ןבעג טנעקעג טשינ ךיז יז
 רעשידיי רעד טימ ךיז ןרירטסיגער וצ יו ,הרירב ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ
 .ךַארּפש-גנַאגמוא

 טרָאד .ערעדנַא ןַא ןעוועג טרּפ םעד טָא ןיא עגַאל יד זיא עניוװָאקוב ןיא
 וצ ץרא-ךרד טימ ןגיױצַאב ךיז ,ןטסיאערבעה יד םכותב ,ןטסינויצ יד ןבָאה
 רעמ ךס ַא ןיװעגסױרַא ייז ןבָאה .ןטסישידיי וצ ץנַארעלָאט טימ ,שידיי
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 ןוא עיצילַאג ןיא טניירפ ערעייז יו טייקכעלקריוו רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ

 -גנַאגמוא רעשידיי רעד טימ ךיז ןרירטסיגער וצ ןפורעג בייהנָא עמַאס ןופ

 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג יד ףיוא .,ךַארּפש

 ןוא רענדער עשיטסינויצ-ילעוּפ ןוא עשיטסינויצ ךיוא ןטערטעגסױרַא ןענייז

 גנורעקלעפַאב רעד ןפלעה וצ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןטעטימָאק עקידתופתוש

 ,סנגיוב-עטעקנַא ןליפסיוא

 טרישזנַארַא ץיווָאנרעשט ןיא זיא 1910 רעבמעצעד ןופ תבש ןטצעל םעד

 טרישרַאמ ןבָאה ןדיי רעטנזיוט .עיצַארטסנָאמעד-ןסַאג עטנַאזָאּפמיא ןַא ןרָאװעג

 -סעדנַאל; רעד וצ טָאטש רעד ןופ ןסַאג-טּפיוה יד רעביא ןעייר ענעסָאלשעג ןיא

 "וצ -- ןעגנַאגעג זיא גוצ םעד ןופ שארב .,(גנוריגער-ץניוװַארּפ) "גנוריגער

 סוקרַאמ ,רעּפָארט ןתנ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעריפ יד טימ ןעמַאז

 רעפמעק רעלופטסנידרַאפ רעד ,םיובנריב ןתנ .רד -- ערעדנַא ןוא ןבתכ

 רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ,שידיי ןופ תובישח רעד רַאפ ןוא טכער יד רַאפ

 ןופ עיצַאגעלעד ַא ,רעציזרָאפ ריא ןוא ץנערעפנָאקז ךַארּפש רעשידיי רעטשרע

 -סעדנַאל רעד ןבעגעגרעביא טָאה ןטסינויצ-ילעוּפ ןוא ןטסינויצ ,ןטסידנוג

 -לעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םודנַארָאמעמ ַא גנוריגער

 ,גנורעק

 -גנַאגמוא רעשידיי רעד טימ עיצַארטסיגער יד זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס

 -יצ ןייק רעבָא ,עסיורג רעייז ַא ןעוועג זיא גנולייצ-סקלָאפ רעד ייב ךַארּפש

 -יטסיטַאטס רעלַארטנעצ רעד .,ןרָאװעג טנַאקַאב טשינ לָאמנייק ןענייז ןרעפ

 -ַארטסיגער "ענעשטנואוועג-טשינ, יד טימ ןבעגעג הצע ןַא ךיז טָאה טמַא רעש

 ןופ רענייא וצ סעיצַארטסיגער-שידיי יד טנכערעגוצ טושּפ טָאה רע .סעיצ

 וצ -- עניווָאקוב ןיא ,שיליוּפ וצ עיצילַאג ןיא :ןכַארּפש עטנעקרענָא יד

 -טסע רעד רַאפ ךיז טָאה עיצַאקיפיסלַאפ-ןרעפיצ רעקיזָאד רעד טימ ,שטייד

 סָאװ ,עיצַאנ רעכַאװש ַא ןופ הדירמ יד טקידנעעג עיטַארקָארויב רעשיכייר

 ןשיווצ ךיוא טבעל יז זַא ,ןָאט ןסיוו וצ ןוא ּפָאק םעד ןבייהוצפיוא טגָאװעג טָאה

 ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד רַאפ ,הכולמ-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעקלעפ יד

 רעטפרַאשרַאפ רעד ןביוהעגנָא טשרע גנולייצ-סקלָאפ רעד טימ ךיז טָאה

 ןיא ,לוש ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד רַאפ ףמַאק

 סָאד זיא טמַא ןשיטסיטַאטס ןלַארטנעצ םייב .ןבעל ןכעלטנפע ןיא ןוא טמַא

 -נוא רעלַאנָאיצַאנ ןוא עיצַאקיפיסלַאפ ןופ טקַא רעטשרע רעד טשינ ןעוועג
 ,טקַא רעטצעל רעד ןעוועג ןיוש זיא סָאד זַא ; קלָאפ ךַאוװש ַא ןגעק גנוקירדרעט
 זיא סָאד --- ,טסואוועג טשינ ךָאנ טלָאמעד ןטַארקָארויב עשיכיירטסע יד ןבָאה
 ,עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןיא גנולייצ-סקלָאפ עטצעל יד ןעוועג ןיוש
 גנוגעװַאב-סקלָאפ עטסערג יד ןעוועג זיא גנולייצ-סקלָאפ רעד םורַא עיצקַא יד
 עשידיי יד .טכער עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ערעייז רַאפ ךיירטסע ןיא ןדיי יד ייב
 -ַאב רעקיזָאד רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לָאיצָאס
 ,גנוגעוו

 יד רַאפ ףמַאק ןיא טנעדיצניא ןַא ןענעכייצרַאפ ךָאנ ָאד ןלעװ רימ
 ,גנולייצ-סקלָאפ רעד רַאפ רָאי ַא רעביא טימ ןעוועג זיא סָאד .שידיי ןופ טכער
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 רעשידיי ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ץיווָאנרעשט ןיא :סָאװ טָא זיא ןעשעג
 ןקישוצ טפרַאדעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עטעדנירגעג-יינ ,ןייארַאפ-רעטַאעט
 יװ ןרינָאיצקנופ ןענעק וצ ידכ ,גנוריגער-ץניוװָארּפ רעד וצ ןטוטַאטס ערעייז
 ןטמַא עשהכולמ יד טימ רעקרַאפ ןיא .ןטפַאשלעזעג עטריאוטיטסנָאק-לַאגעל

 עלַא ןופ ןכַארּפש יד ןרָאװעג טזָאלעגוצ ןענייז ןצניװָארּפ ענלצנייא יד ןופ

 -עג טָאה סָאװ ,עּפורג יד טָאה ,טבעלעג ןטרָאד ןבָאה סָאװ ,ןּפורג עלַאנָאיצַאנ
 -ער-סעדנַאל,; רעניֹווָאקוב רעד טקישעגוצ ,ןײארַאפ-רעטַאעט םעד טעדנירג
 יװ ױזַא ,שידיי ףיוא עיצקַאדער רעלעניגירָא רעד ןיא ןטוטַאטס יד "גנוריג
 -סעדנַאל יד .גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ייז
 ןטימ עיצַארטסיגער ףיוא גנַאלרַאפ םעד ןזיוועגקירוצ ױרעבָא טָאה גנוריגער
 .ךַארּפש "עכעלביא-סעדנַאל, עטנעקרענָא ןייק טשינ זיא שידיי זַא ,וויטָאמ
 .ךעד ןײארַאפ םעד ןופ רעדנירג יד ןבָאה גנודיײשטנַא רעקיזָאד רעד ןגעק
 יד .ןיוו ןיא ?טכירעג-סכייר, םעד ,טכירעג ןטספעה םוצ עגַאלקנָא ןַא טגנַאל

 עלענַאיצוטיטסנַאק ערעייז ףיוא ןעוועג רבוע טָאה'מ זַא ,ןעועג זיא הנעט
 רעלַאנָאיצַאנ, ןוא רוטלוק ,ךַארּפש רַאפ סעיטנַארַאג יד טימ תוכייש ןיא טכער
 -סכייר סָאד טָאה 1909 רעבָאטקָא ןט26 םעד ,רעגריב עלַא ןופ ?טרַאנגייא
 ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא'ס :גנודײשטנַא עוויטַאגענ ַא ןבעגעגסױרַא טכירע
 ןענייז ןדיי זַא ,גנודנירגַאב רעד טימ גנוריגער-סעדנַאל רעד ןופ גנולדנַאה יד
 ןייק טשינ זיא שידיי ןוא ?טפַאשניימעג עזעיגילער, ַא רָאנ ,עיצַאנ ןייק טשינ
 ,עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא ןדיי יד ןופ טקעלַאיד רעלַאקָאל ַא רָאנ ,ךַארּפש

 ןוא עלעיּפיצנירּפ עקיטכיוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנודײשטנַא עקיזָאד יד
 -קַאפ .גנושַארעביא ןייק ןעוועג טשינ םענייק רַאפ זיא ,גנוטיידַאב עשיטקַאדּפ
 עצנַאג יד ,טכירעג טשינ גנודײשטנַא רערעדנַא ןייק ףיוא ךיז ןעמ טָאה שיט
 עשידיי ןקורסױרַא : עיצַארטס:ָאמעד ַא יו ןעוועג טנַאלּפעג הליחתכל זיא ךַאז
 -ַארטסנָאמעד ַא יװ .ןכַארּפש רַאפ טכער םורַא למוטעג םעד ןיא ןעגנורעדָאּפ

 ןרַאפ סעצָארּפ-שידיי רעד לייוו ,ןבעגעגנייא קפס ילב ןַאלּפ רעד ךיז טָאה עיצ
 ,טייקכעלטנפע רעד ןיא עיצַאסנעס עסיורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה טכירעג-סכייר
 -עג טשינ טָאה ,"טשידיירַאפ, ךעלשּפיה ןעוועג זיא סָאװ ,עסערּפ רעניוו יד
 ןּפַאלקוצנָא חזעה יד טָאהעג ןבָאה עכלעוו ,"סעקינהּפצוח/ יד ןייז לחומ טנעק

 רעלופ רעד ןיא ןעגנערבוצסיורַא ןוא "רעטצנעפ עכיוה; יד ןיא ןינע ַאזַא טימ
 -יסַא יד ייב טסַאהרַאפ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןָאגרַאשז; םעד טייקכעלטנפע
 ,ןרָאטַאלימ

 -רָא-לַארטנעצ ןופ םיטש יד טלעפעג טשינ ךיוא טָאה רָאכ ןקיזָאד ןיא
 טרילָארטסַאג טלָאמעד טָאה ןיוו ןיא .ייטרַאּפ .ד .ס רעשיכיירטסע רעד ןופ ןַאג
 טימ םלוע םעד טזייּפשעג טָאה סָאװ ,טשעּפַאדוב ןופ רעטַאעט-טערַאבַאק ַא
 ןפורעג ךיז טָאה טערַאבַאק רעד .טרָאס ןקירעדינ ַא ןופ ןציוו עשטייד-שידיי
 גנוטייצ-רעטייברַא רעניוװ יד טָאה ."םואעפרָא רעטשעּפַאדוב, ןעמָאנ ןטימ
 ןרעטנוא סעצָארּפ-שידיי ןגעו לקיטרַא ןַא טקורדעג (1909 רעבָאטקָא 29)
 לקיטױַא רעד .טכירעג-סכייר ןרַאפ סַאּפש-םואעפרָא רעטשעּפַאדוב ַא :לּפעק
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 -ַאיצָאס עשידיי ןופ ןזיירק יד ןיא גנורעטיברַאפ עסיורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה
 ,עיצקַאדער רעד וצ ןטסעטָארּפ טקישעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסיל

 םענעפָא ןַא טקישעגנײרַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד
 ןרָאװעג זיא םיא ןיא ,גנוטייצ-רעטייברַא רעד ןופ עיצקַאדער רעד וצ ווירב
 גנורעדָאפ רעד יבגל תונצל רעד ןגעק טסעטָארּפ רעפרַאש ַא טקירדעגסיוא
 ןעמ, : טגָאזעג טרעוו ווירב םעד ןיא .ךַארּפש עשידיי יד ןקיטכערַאבכיײלג ןופ

 -ַאב רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןגעוו ליוו ןעמ ןעגנוניימ עכלעוו ןבָאה געמ

 עלַאנָאיצַאנ ןוא ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ןופ ןכַאמ קזוח ףיוא רעבָא ,גנוגעוו
 קיסַאּפ ןייק טשינ עסערּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד זיא וצרעד ,ןכַארּפש
 ןופ ןעגנורעדָאפ עטסרַאטנעמעלע יד סיפ יד טימ טערט; ץיטָאנ יד ..,?טרָא
 זַא ,שטנואוו ַא ןטלַאהַאב זיא ריא ןיא ,, ,,,?טעטירַאדילָאס רעלַאנַאיצַאנרעטניא
 גנוטכַארַאפ טימ ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןלָאז ןטמַא-הכולמ יד
 -נָא רעשיטילָאּפ רעטקעריד ַא ןיוש זיא סָאד ןוא .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא
 טפמעק סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי םעד ףיוא ןטניה ןופ לַאפ

 -ידיי יד זַא ,טנָאמרעד טרעוװ סע ."גנומיטשַאבטסבלעז רעלַאנַאיצַאנ ןייז רַאפ

 רעד רַאפ עיגרענע רעצנַאג רעד טימ ןפמעק דנַאלסור ןופ רעירַאטעלָארּפ עש
 ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ רעד -- ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג
 וירב רעד טקירד ףוסל .גנורעקלעפַאב רעשייזיי רעקינַאילימ-סקעז רעד ןופ
 ןלעוו ײטרַאּפ .ד .ס רעשיכיירטסע רעד ןופ ןענַאגרָא יד זַא ,גנונפָאה יד סיוא
 .(+ ?ןבָאה טשינ תוכייש ןייק ןעיירעצעה עלַאנָאיצַאנ וצ, רעטייוו

 יז זַא ,טרעפטנערַאפ ךיז טָאה גנוטייצ-רעטיײברַא רעד ןופ עיצקַאדער יד
 יד טשינ ןוא עטשרע יד טשינ ןעוועג זיא'ס .,,זייב ןייק טניימעג טשינ טָאה

 גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןדיי עטרילימיסַא ןופ הלווע עטצעל
 עשידיי יד ןופ ןייזטסואווַאב ןלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןטכַאװעגפיוא םעד ןגעק

 ,ןסַאמ-סקלָאּפ
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 טרילוטיּפַאק .דס.9.8 יד .3

 ןַא ןבָאה וצ טכער יד רַאפ ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ ףמַאק רעד
 ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ןוא ײטרַאּפ עמָאנָאטױא ענעגייא
 ַא ןופ ףמַאק ַא ןעוועג זיא טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא
 -וּפ רעד ןופ גנולעטשנייא רעד ןגעק -- ןרעקרַאטש ַא ןגעק דצ ןרעכַאװש
 -רַא רעד ןיא טרינימָאד טָאה סָאװ ,ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיל
 קיטילָאּפ רעלעיציפָא רעד ןגעק ללכב ןוא עיצילַאג ןופ גנוגעװַאב-רעטעב

 לַאטורב טָאה דצ רערעקרַאטש רעד .ךיירטסע ןיא תוחוכ עקידנשרעה יד ןופ
 טײקרַאטש יד .רענגעק ןרעכַאװש םעד יבנל טכַאמרעביא ןייז טצונעגסיוא
 -טכַאמ ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןוא עקיסעמלָאצ ַא זיולב ןעוועג רעבָא זיא
 זיא סָאד ןוא .טלעפעג ןבָאה טייקיטכערעג ןוא הרובג עקיטסייג .,ןעלטימ
 םרוג ףוס-לכ-ףוס טָאה סָאד ןוא .עקרַאטש יד ןופ טײקכַאװש יד ןעוועג
 רַאפ ןרילוטיּפַאק לָאז ייטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס עשיליוּפ יד זַא ,ןעוועג
 -רָאפ זיא עיצַאלוטיּפַאק יד ..,ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד
 ,קידנעטשלופ ןרָאװעג זיא יז זיב זיײװנּפַאטע ןעמוקעג

 ךיז רַאפ ָאד ןבָאה רימ .ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו ןבעגרעביא ןלעװ רימ
 ןענעק ןעיידיא עקיטכיר זַא ,טזייו סָאװ ,גנולקיװטנַא עטנַאסערעטניא ןַא
 ןעגנורעטש עקרַאטש יד ףיוא טקוקעג טשינ געוװ ַא ןגָאלשכרוד ךיז

 עשידיי יד ןשיוװצ .9.ד.סיי רעד ןופ העּפשה רעד ןקריוואוצנגעק ידכ
 ןסָאלשַאב (1906) .ד.ס.9.9 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט10 רעד טָאה ,רעטעברַא
 ןרָאי טָאה ײטרַאּפ עשיליוּפ יד סָאװ ,החנה ַא -- עיצקעס עשידיי ַא ןפַאש וצ
 םרוג םעד טימ ןוא רעדילגטימ עשידיי עריא ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ גנַאל

 רעשיליופ רעד ,ײטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ גנואײיטשטנַא רעד וצ ןעוועג
 -רעד סולשַאנ םעד ןעמעננָא םייב טָאה יקסנישַאד יצַאנגיא רעריפ-יײטרַאּפ
 -סיוא רעקיזָאד רעד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ, : טרעלק
 עכעלכַארּפש ןוא עכעלטיז יד טכַארטַאב ןיא קידנעמלנ .קיטיינ טציא זיא געוו

 ןגעו סולשַאב םעד ײטרַאּפ יד טעװ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןטייהרעדנוזַאב
 ."ןריפכרוד ךעלרע עיצַאזינַאגרָא רעד

 1907 רעבמעטּפעס 20 םעד .ןייטש ןבילבעג טשינ ןעמ זיא םעד ייב
 ידע :סולשַאב ַאזַא ןעמונעגנָא עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ץנערעפנָאק ַא טָאה
 טסעפ טלעטש .7.09.9 רעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל
 (רעשיליוּפ) רעד ןיא טריזינַאגרָא ,עיצילַאג ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד זַא
 רעד וצ טייקירעהעגוצ ןייז טנעקרענָא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 -ער יד טָאה קיטייצכיילג ."קיגיזטסואווַאב לַאנָאיצַאנ זיא ןוא עיצַאנ רעשידיי
 ףמַאק-סגנואיירפַאב םנופ עזַאפ רעקיטציא רעד ןיא, זַא ,טרעלקרעד עיצולָאז
 יד ןלעטשסױרַא ץנערעפנָאק עשידיי יד טשינ ןעק טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ
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 -יוא עלערוטלוקזלַאנָאיצַאנ) ,(+ ?עימָאנָאטױא רעלערוטלוק ןופ גנורעדָאפ
  -ָאנ םעד ןרעדנע וצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה ץנערעפנָאק יד .(ןדיי רַאפ עימָאנָאט

 ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי -- ןפור יז ןוא עיצקעס רעד ןופ ןעמ

 .עיצילַאג

 טָארקנַאב רעד ןרָאװעג טרעלקרעד ךעלטנפע ןוא שיטקַאפ זיא םעד טימ

 םעד ןופ דוסי רעד ןעוועג ךָאד זיא סָאװ ,עיידיא רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןופ

 רעד ןוא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןשיוװצ טקילפנָאק

 -רעטנוא עוויסנעטניא ןרָאװעג טריפעג ןענייז ץנערעפנָאק רעד רַאפ ..ד 5

 -רַאפ וצ ךיז ידכ ,.ד.ס.9.9 רעד ןופ טעטימָאק-וויטוקעזקע ןטימ ןעגנולדנַאה

 1907 רעמוז ,ןסולשַאב עלַאקידַאר יד וצ המכסה ריא טימ סיורָאפ ןיא ןרעכיז

 ןעמָאנ ןטימ ,גרעבמעל ןיא טַאלב שידיי ַא ןבעגעגסױרַא עיצקעס יד טָאה

 -לַאיצָאס רעד ןַאגרָא? ןַא יו טנכיײצַאב ךיז טָאה סָאװ ,עמיטששסקלָאפ עשידיי יד

 ןַאמרעה .רד ןופ ןעוועג ןבירשעגרעטנוא זיא ןוא "ייטרַאּפ ןעשיטַארקַאמעד

 ,רָאטקַאדער רעד יו סעקרָאק ןַאטַאנ ןוא ,רעבעגסױרַא רעד יוװ דנַאמַאיד

 גנונדרָא-גָאט יד ןבעגעגרעביא טרָאד טרעוװ ינוי ןט7 ןופ עבַאגסיוא רעד ןיא

 רעד ןופ ןטקנוּפ יד ןופ רענייא .ץנערעפנָאק-סעדנַאל רעטנַאלּפעג רעד ןופ

 -ַאנָאיצַאנ ןעשידוי רעד גנונעקרענָאא : ױזַא טרילומרָאפ טרעוו גנונדרָא-גָאט

 טקנוּפ םעד טָא וצ טנערעפער רעד יו .?עימָאנָאטױא עלעדוטלוק ןוא טעטיל

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,םוַאברעטעצ ןַאילימיסקַאמ .רד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 -קיסַאּפ רעד ןעוועג זיא םוַאברעטעצ .רד .עיצקעס רעד ןופ רעריפ רעקיטסייג

 -טשינ ןוא ןיהַא-טשינ ןופ עיצולָאזער ?רעווערַאּפ, רעד רַאפ טנערעפער רעטס

 יסַא ןַא .עיצולָאזער רעד ןופ רבחמ רעד ןעוועג ךיוא רעכיז זיא רע .רעהַא

 -עג טשינ םוַאברעטעצ ,רד זיא טרָאװ ןופ ןעניז םענעמונעגנָא ןיא רָאטַאלימ

 יד טנקיילעג טשינ רע טָאה .ד.ס.9.פ רעד ןופ ןרָאטַאלימיסַא יד ךּפיהל .ןעוו

 -ַאב ןלָאז ןדיי זַא ,טרעדָאפעג טשינ ןוא עיצַאנ רעשידיי ַא ןופ ץנעטסיזקע

 -ַאנ ןעוועג זיא רע .טייקרעדנוזַאב עלַאנָאיצַאנ רעייז ןבעגפיוא קיניזטסואוו

 טפַאשרעטעברַא יד זַא ,קנַאדעג םעד טקידערּפעג טָאה ןוא טנערעפידניא לַאנָאיצ

 ייס-יוו-ייס טעוװ יז לייוו ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ?ןשימ טשינ, ךיז לָאז

 טָאה ,ןַאד זיב .סעצָארּפ ןגנַאל ַא ןיא עטכישעג רעד ןופ ןרעוו טרעפטנערַאפ

 -עי זיא, --- סקָאדַארַאּפ רעטכילַאב ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא -- טהנעטעג רע

 ..טכערעג עגַארפ-ןדיי רעד ןיא טקנוּפדנַאטש רעד

 טָאה ,עיצַאנ עשידיי יד טנעקרענָא ךעלרעייפ טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק יד

 -יוא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא שירָאגעטַאק רעבָא ךיז
 רַאפ ,ד.ם.פ.פ רעד ןופ יַאנת ַא ןעוועג ,תועמשמ ,זיא סָאד .ןדיי רַאפ עימָאנָאט
 רעד ןופ גנונעקרענָא ןַא ,ץנערעפנָאק רעד ןופ ןסולשַאב יד וצ המכסה ריא
 ,אברדא .ןרירעלָאט טנעקעג ךָאנ יז טָאה "ּפיצנירּפ ןיא; עיצַאנ רעשידיי
 ףיוא ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןשטנואוועג ןעוועג זיא'ס
 -ָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ ַא רעבָא ,סַאג רעשידיי רעד
 גנורעדָאפ יד ןפרַאװוּפָא סָאד .ןזָאלרעד טנעקעג טשינ ןפוא ןיאב יז טָאה עימ
 זייונָא ןַא טימ טעדנירגַאב טרעוװ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ
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 --- ןטלָאװ עכלעוו ,עיצילַאג ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עלַאדָאעפ-בלַאה יד ףיוא
 -רַאפ טלָאװ עימָאנָאטױא עשידיי יד זַא ,ןעוועג םרוג -- עיצולָאזער רעד טיול
 רעד ןיא ,?ןטַאמ עטיירב יד ןיא טפַאשטנייפ"ןסָאר ןוא -סנביולג , יד טפרַאש
 םנופ ןסערעטניא עלערוטלוק יד; טקידעשעג יז טלָאװ אפוג עיצַאנ רעשידיי

 רעשידיי רעלַאקירעלק רעד רָאנ ןצונ טגנערבעג טלָאװ, ןוא ,?טַאירַאטעלָארּפ
 יד זַא ,ןענָאמרעד וצ טשינ ךיוא טלעפרַאפ עיצולָאזער יד .?עיזַאושזרוב
 -טנַא טשינ ךָאנ זיא קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עגַארפ
 ףמַאק רעד טלָאװ ןכ-לע .גנולקיװטנַא רעקיטציא-זיב רעד ןופ ןרָאװעג ןדיש
 רעזָאלסגנונפָאה ַא; ןעוועג עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד רַאפ

 -ריב ןשידיי ןטימ ךיוא ןוא דנַאל ןיא ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ טימ *ףמַאק
 רַאפ רעדָא דנַאל ןופ ךַארּפש רעד רַאפ רעדָא סױרַא ךיז טגָאז סָאװ ,םוטרעג
 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד

 ןיא) טַאלב-גולפ ןלעיצעּפס ַא ןיא ןוא עסערּפ ריא ןיא טָאה .פ.ד.ס.יי יד
 רעשידיי רעד ןופ ןסולשַאב יד טצַאשעגּפָא ןוא טריזילַאנַא (שיליוּפ ןוא שידיי

 גנַאל ױזַאק :ןעוועג זיא טַאלנ-גולפ ןיא ריפסיוא רעד ..ד.ס.9.9 ןופ עיצקעס
 -רענָא טשינ טָאה יז יוװ גנַאל ױזַא ,שירָאטַאלימיסַא ןעוועג זיא .ד.ס.9.פ יד יו
 ןעוו ,ךורּפשרעדיװ ןיא ןעוועג טשינ ךיז טימ יז זיא ,עיצאנ עשידיי יד טנעק
 זיא'ס .גנוריפ ריא רעטנוא ןדיי יד ןעמענוצרעטנורַא טערַאטסעג ךיז טָאה יז
 לָאמטסנעד ,ןצַאזטנורג עשיטערָאעט עריא ןופ ץנעווקעסנָאק עשיגָאל ַא ןעוועג

 טימ טיבעג ןשירָאטַאזינַאגרָא םעד ףיוא החנה עשיטקַארּפ עדעי רימ ןבָאה
 ןייגסיורָאפ ןסיוועג ַא סלַא ןטכַארטַאב טנעקעג יז טָאה'מ ןרָאװ ,טסירגַאב החמש
 ןָא טנעמָאמ םעד ןופ, .."עסַאמ רעשידיי רעד ןופ טייקידנעטשבלעז רעד וצ
 עכלעוו טימ : רימ ןגערפ ,עיצַאנ ַא סלַא ןדיי יד טנעקרענָא .ד.ס.5.9 יד ןעוו
 רעשידיי רעד ףיוא טפַאשרעה ריא ןטײרּפשסיױא רעטייוו טציא יז ליוו טכער
 טלָאמעד ןוא עיצַאנ ןייק טשינ ןענייז רימ רעדָא !רעדָא-רעדָא; .,.*? עסַאמ
 רימ רעדָא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ײטרַאּפ עשיליוּפ יד ןָא טריפ
 -וק עכלעוו ,ןצנעװקעסנָאק יד ןענעקרענָא זומ .ד.ס.9.9 יד ןוא עיצַאנ ַא ןענייז
 ןופ סוּפורטוּפַא רעד ןייז וצ טכער ןייק טשינ טָאה יז ןוא סױרַא ןופרעד ןעמ
 ךיז לָאז רע ,ףייר ליפ ױזַא ןיוש זיא רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ....ןריגער ןיילַא ןענעק

 רעד ןופ גנולעטש רעטנעװקעטנָאק-טשינ רעד טימ טייקנדירפוצמוא יד
 -ייא ריא ייב רָאנ ,.פ.ד,ס.יי רעד ייב זיולב טשינ ןעוועג זיא עיצקעס רעשידיי
 -מוא ענײמעגלַא יד ..ד.ס.9.9 רעד ןיא ךיוא יו ,רעריפ ןוא רעדילגטימ ענעג

 ,ןויטָאמ ענעדישרַאפ טָאהעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה טייקנדירפוצ

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט11 רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא 1908 ינוי ןיא
 רעד ןגעװ עטַאבעד עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו זיא םיא ףיוא ןוא .ד 5
 זומ ןטייווצ ןכָאנ רָאפנעמַאזוצ ןייא ףיוא סָאװ ,טקַאפ רעד ןיֹוש .עגַארפ-ןדיי
 זַא ,טריטסעפינַאמ טָאה ,עגַארפ רעד טימ ןעמענרַאפ ײטרַאּפ עשיליוּפ יד ךיז
 ,עטלַא ןבָאה רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד ןפיוא ,טשינ ןקידירפַאב סרעפטנע עריא
 ַא טרעדָאפעג ןיוש -- ןדיי יא ,ןקַאילָאּפ יא -- רעוט-ײטרַאּפ ענעעזעגנָא
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 םעד ןיא .ה .ד : רעטעברַא עשידיי יד ןופ ײטרַאּפ עקידנעטשבלעז ,ערעדנוזַאב
 עשידיי יד ןופ טכער יד ןגעוו ,ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןגעו טיירטש ןגנַאל
 יד טַאהעג ןבָאה'ס יװ ,ײטרַאּפ רעמָאנָאטױא רענעגייא ןַא ףיוא רעטעברַא
 טלעטשעג ךיז ייז ןבָאה ,ךיירטסע ןיא סעיצַאנ ערעדנַא יד ןופ רעטעברַא
 ,ירטס ,ײמָאלָאק ןופ ןטַאגעלעד יד ..פיד.סיי רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא
 -יטש וצ וויטקעריד ַא טַאהעג וליפַא ןבָאה ווָאװַאלסינַאטס ןוא שטיבָאהָארד
 .ייטרַאּפ .ד.ס עשידיי עקידנריטסיזקע ןיוש יד ןענעקרענָא רַאפ ןעמ

 ערעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגניײרַא טָאה סָארג לעינַאד ,רד
 -עג זיא .ך.ס.ט.פ ןופ גנוריפנָא יד .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא
 עדער רעגנַאל ַא ןיא טקידײטרַאפ טָאה טקנוּפדנַאטש ריא .םעד ןגעק ןעוו
 עטירד ַא ןעוועג ךָאנ זיא ןטקנוּפדנַאטש ייווצ יד ץוחַא .דנַאמַאיד ןַאמרעה .רד
 עימָאנָאטױא םוש ןייק ןבעג טשינ ןעמ ףרַאד רעטעברַא עשידיי יד זַא ,גנוניימ
 גנולעטש רעד ןופ רעגָאז-טרָאװ רעד ..ד.ס.פ.פ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא וליּפַא

 ןעוועג זיא עגַארפ רעד וצ סערעטניא רעד .יקסוװָארבָאב לימע .רד ןעוועג זיא

 -דער קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טרָאװ םוצ ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה'ס זַא ,סיורג ױזַא

 ,טפלעה ַא ךרעב זיולב ןבָאה ןדייר וצ ןזיוװַאב ,רענ

 ןשיטקַאפ םעד ,סעקרָאק ןַאטַאנ ןופ עדער יד ןעוועג זיא גנושַארעביא ןַא
 ןרַאפ עדער עקרַאטש ַא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,עיצקעס רעד ןופ רעריפנָא
 עשידיי ערעדנוזַאב ַא :טגָאזעג טָאה רע .סָארג לעינַאד ,רד ןופ גַאלשרָאפ
 רעשידיי רעד .רעטעברַא עשידיי-טשינ וליפַא ןעגנַאלרַאפ ײטרַאּפ .מעד .צָאס
 ןוא עיצַאנ רערעדנוזַאב ַא וצ טרעהעג רע זַא ,טרעלקרעד טָאה טַאירַאטעלָארּפ

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ ןייז ןגעוו עגַארפ יד ןדישטנַא רע טָאה םעד טימ
 רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןופ רַאטערקעס רָאי ייווצ ןעוועג ןיב ךיא
 עיגָאלָאריטרַאמ עסיורג ןייא זיא עיצקעס יד, זַא ,ןגָאז ןָאק ךיא ןוא עיצקעס
 ןעמונעג ךייא טָאה ריאע ..".ד.ס,פ.ּפ רעד ןיא רעטעברַא עשידיי יד רַאפ
 ריא טָאה טשינרָאג רעבָא ,קלָאפ עשידיי סָאד ןריטנעזערּפער ֹוצ טכער יד
 טלַאה ריא, ,."עיצילַאג ןיא עסַאמ רעשידיי רעקיּפעק-טנזיוט 800 יד רַאפ ןוטעג

 ךייא רַאפ טשינ סע זיא ןיירַא ךות ןיא רעבָא ,עגַארפ-ןדיי יד ןזייל ןייא ןיא

 -עיסנַאּפסקע רעשיטילַאּפ רעד ןופ עגַארפ יד רָאנ ,עגַארּפ-ןדיי םוש ןייק

 טזומ ,טעטילַאנָאיצַאנ עשידיי יד טנעקהענָא לָאמ ןייא ריא טָאה, ,,,?קיטילָאּפ

 ןופ עגַארפ-עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןדײשטנַא וצ טכער ןופ ןגָאזּפָא ךייא ריא
 עגַארפ יד טעוװ ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ,רימ .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 ?רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא עלַא ןופ סערגנָאק ַא ףיוא ןדײשטנַא

 ףיוא קורד ןקרַאטש ַא טביאעגסיוא ןבָאה .ד.ס.9.9 רעד ןופ רעריּפנָא יד
 -רָאפ ןרַאפ .סָארג .רד ןופ גַאלשרָאפ ןרַאפ ןעמיטש וצ טשינ ןטַאגעלעד יד
 ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא .54 ןגעק ,ןטַאגעלעד 17 טמיטשעג ןבָאה גַאלש
 ןעוועג ךיוא ןענייז עיצולָאזער רעד רַאפ .ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה
 ,שארב יקסװעשטַארָאמ יעשזדנעי טַאטוּפעד-טנעמַאלרַאּפ םעד טימ ןקַאילָאּפ
 ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזצ רעד טָאה 15 ןגעק ןעמיטש עלַא טימ
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 "ידיי רעד ןופ ץנערעפנָאק רעטצעל רעד ןופ סולשַאב םעד טריטּפעצקַא סָאװ

 .(1907 רעבמעטּפעס) עיצקעס רעש

 -עד-לַאיצָאס עשידיי יד .טרָאװ עטצעל סָאד ןעוועג טשינ זיא סָאד ךיוא

 ןופ סעיצַאריּפסַא יד טקידירפַאב טשינ ךיוא טָאה עיצילַאג ןיא עיטַארקָאמ

 זיא טייקנדירפוצמוא יד ..ד.ס.פ.9 רעד ןופ רעוט ןוא רעדילגטימ עשידיי יד

 "גרע ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז .ןסקַאװעג

 ןטלָאּפשעג ןייז לָאז גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד סָאװרַאפ וויטָאמ רעטס

 עדייב ..פ.ד.ס.יי רעד טימ ךיז ןקינייארַאפ ןגעוו ןטכַארט ןביױהעגנָא טָאה'מ ןוא

 ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ ןבױהעגנָא ןבָאה םידדצ

 -רַאפ ַא וצ ןעמוקעג 1911 יַאמ ןט9 םעד ןעמ זיא ףוסל ,טייצ רָאי ַא

 ןקינייארַאפ ןגעוו ךַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא ןבָאה םידדצ יד .גנוקידנטש

 יּפָא רעד .גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא עדייב

 רעייטשרָאפ עטקיטכעמלופַאב יד ןופ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאמ

 טנומגיז .רד ןוא רעבעווש והילא ,סָארב בקעי -- סעיצַאזינַאגרָא ייווצ יד ןופ

 -קַאמ ,רד ,רעדנַאמַאלַאס דוד ,סעקרָאק ןַאטַאנ ; .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ רעכערבסונ

 -טסעפ טָאה ,עיצקעס רעשידיי רעד ןופ רעבוב לאפר זֹוא םואברעטעצ ןַאילימיס

 ףיוא טכער טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד : םיללכ עקיזָאד יד טלעטשעג

 -ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ רעד יװ ןוא גנומיטשַאבטסבלעז

 ןוא ןשילױּפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןטימ טקיטכערַאבכיײלג ןייז רע ףרַאד טעטיל

 -בלעז ַא וצ טכער טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .קלָאפ ןשיניַארקוא

 רעשיניַארקוא ןוא .ד.ס.פ.פ ןופ טייז רעד ייב עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעקידנעטש

 רעשידיי רעד טימ .פ.ד.ס.יי יד ךיז ןקיניײארַאפ ךמס םעד ףיוא .ייטרַאּפ .ד.ס

 ..ד.ס.פ.פ ןופ עיצקעס
 זיב ןפָא טביילב עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ יד

 ןסילשַאב טעװ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ םַארגָארּפ
 ןפוא ןגעוו םיללכ עלענָאיצַאזינַאגרָא ייר ַא ךָאנ טלַאהטנַא ךַאמּפָא רעד

 -רַאּפ עטנָאנ יד ייב קיטקַאט רעד ןגעוװ ןוא גנוקינייארַאפ יד ןריפכרודַא ןופ

 ,ןלַאװ-טנעמַאל

 -ָאק-לַארטנעצ ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ףורפיוא ןַא ןענישרעד דלַאב זיא'ס

 רעד ןופ וויטוקעזקע ןופ ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טעטימ

 ,גנוקינייארַאפ רעד ןופ גָאזנָא ןטימ ,יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לָאיצַאס רעשידיי
 ןופ טייקידנעװטינ יד קידנענעקרענָאפ :טגָאזעג ןעוועג זיא ףורפיוא ןיא
 ןייז ,טכער-גנומיטשַאבטסבלעז ןייז ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ טייקינייא

 טייז רעד ייב ,עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ סלַא גנולעטשכיילג

 -רענָא ;עיצַאנ רעשינעטור ןוא רעשיליוּפ רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ
 רעמָאנָאטױא ןַא וצ טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד ןופ טכער יד קידנענעק
 ןוא .מעד .צָאס רעשיליוּפ רעד ןופ טייז רעד ייב עיצַאזינַאגרָא-יײטרַאּפ
 -לַאיצָאס עשידיי יד ךיז טקינייארַאפ -- ײטרַאּפ .מעד ,צָאס רעשיניַארקוא

 ןרעוו ןפוא םעד ףיוא .ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד טימ עיטַארקָאמעד
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 עיצילַאג ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד טרירטנעצנָאק
 -לַאיצָאס עשידיי :ןעמָאנ םעד טָאה ײטרַאּפ עטקינייארַאפ יד .ײטרַאּפ ןייא ןיא

 רעטקינייארַאפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד .עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ עשיטַארקַאמעד

 .?טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד זיא ײטרַאּפ

 טעװ רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ רעד זַא ,טגָאזעגנָא טרעוו ףורפיוא ןיא

 זיא סָאד, :טגָאזעג טרעוו ףוסל ,1911 רעבָאטקָא 16 ןוא 15 םעד ןעמוקרָאפ

 ןופ ףמַאק"ןסַאלק ןוא םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג רעד ןיא טנעמָאמ רעסיורג ַא

 ןוא טייקידנעטשבלעז ןופ עיידיא יד טָאה טגיזעג .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ,(+ ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ טייקינייא

 גנַארד ןכעלריטַאנ םעד ןלעטשנגעקטנַא טנעקעג טשינ ךיז טָאה .ך.ס.9.9 יד

 ןעמיטשַאב ןיילַא ןוא סיפ ענעגייא ףיוא ןייטש וצ רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 ןליפַא טכַאװעגפיוא טָאה סָאװ גנַארד ַא -- ןבעל רעייז ןופ םינינע יד ןגעוו

 -ףוס .רענעפ עריא רעטנוא טריזינַאגרָא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לייט םענעי ייב

 רעקיטכיוו ַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא'ס .המכסה ריא ןבעגעג יז טָאה ףוס-לכ

 דצ ןרעקרַאטש םעד ןעגנואווצעג טָאה סָאװ ,טנעמָאמ רעשיטקַארּפ-שיטילָאּפ

 ןלַאװ יד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג דלַאב ןבָאה'ס .ןרעכַאװש ןרַאּפ ןרילוטיּפַאק וצ

 -קַא רעד ןָא זַא ,ןעזעננייא טָאה .ד.0.9.9 יד .טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םוצ

 טשינ ןטַאדידנַאק עריא עקינייא ןלעוװ .פ.ד.ס.יי רעד ןופ גנוקריווטימ רעוויט

 רעריפ יד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד .ןרעוו טלייוועג ןענעק

 -ּפָא ךיז ץרַאה רעווש ַא טימ ןלָאז גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיליױוּפ רעד ןופ

 רעשידיי רעמָאנָאטױא ןַא וצ טפַאשרענגעק רעקידתונשקע רעייז ןופ ןגָאז

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 -עד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןשיווצ ףמַאק רעד טרעיודעג טָאה רָאי סקעז

 םוצ יונעג טעמכ ,1911 יַאמ ןיא ..ד.ס.99 רעד ןוא ייטרַאּפ רעשיטַארקַאמ

 יד :םולש ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא .פ.ד.סיי רעד ןופ גָאט-ןריובעג ןטסקעז

 -רָאפ-יײטרַאּפ רעד ךיוא ..פ.ד.ס.יי רעד טימ טקיניײארַאפ ךיז טָאה ?עיצקעס;

 ןבעגעג טָאה *ײטרַאּפ-טמַאזעג, .מעד .צָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ דנַאטש

 עשידיי עכלעוו רַאפ ,ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא רעד טגיזעג טָאה'ס .הכרב ןייז

 ּפיצנירּפ רעד -- 1905 יַאמ ןט1 םעד ףמַאק ןיא סױרַא ןענייז ןטסילַאיצָאס

 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ ךיוא גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ ןופ

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיכיירטסע ןיא גנוגעוו
 -עג טָאה סָאװ ,עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ ַא ןיא םולש רעד זיא ןעמוקעג

 ,תוחוכ עשיטסילַאיצָאס עטקינייארַאפ ןופ גנונַאּפשנָא עטסערג יד טרעדָאפ

 ףיוא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ עיציזָאּפ יד ןקידיײטרַאפ וצ ידכ

 םוצ ןלַאװ עיינ רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ ,ךיירטסע ןופ ענערַא רעשיטילָאּפ רעד

 -לַאװ םענײמעגלַא ןופ טנעמַאלרַאּפ רעטשרע רעד .טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע

 -קורטסבָא רעד ךרוד זיא ,1907 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סָאװ ,טכער
 ןיא ןרָאװעג טריזילַארַאּפ קידנעטשלופ ןטַאטוּפעד עשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ עיצ

 גנוריגער יד זיב ,סיזירק רעד ןטלַאהעגנָא טָאה טייצ קיטש ַא .טייקיטעט ןייז
 "עג ןבָאה ןלַאװ עיינ ,טייצ רעד רַאפ טנעמַאלרַאּפ םעד טזָאלעגרעדנַאנַאפ טָאה

4598 



 סױרַא זיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ,1911 רעמוז ןעמוקרָאפ טפרַאד
 .טסעמרַאפ ןסיורג םעיינ ַא וצ

 ןייק טַאהעג טשינ .ד.ס.9.9 רעד ןופ עיצקעס עשידיי יד טָאה 1911 רָאי ןיא
 זַא ,ןעזסיורָאפ טנעקעג טָאה'מ .סַאג-רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא גנוקריוו
 ןוא טײקמירָא-טולב ןופ ןייגסיוא טעװ יז ןעוו ,גָאט רעד ןעמוק טעוװ ןכיגניא
 -עווש ַא ןיא ןעוועג זיא .ד.ס.פ.פ רעד ןופ גנוריפנָא יד .טייקיאעפמוא-סנבעל
 טימ גנוקידנעטשרַאפ ןופ געוו םעד ןכוז זומ יז זַא ,ןעזעג טָאה יז .עגַאל רער
 זיא'ס זַא ,טסואוועג טָאה יז ,ףמַאקילַאװ ןקידתופתוש ַא ןגעוו .9.ד.ס.יי רעד
 טרפב ,עיצקַא עשיטילָאּפ ַא עיצילַאג ןופ טעטש יד ןיא ןריפ וצ ךעלגעמ טשינ

 רעטריזינַאגרָא רעד ןופ גנוקילײטַאב רעמַאזקריוװ רעד ןָא ,עינַאּפמַאק-לַאװ ַא
 ,םעד ןגעוװ ןובשח ַא ןבעגעגּפָא ךיוא ךיז טָאה יז ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי
 וצ גנַאגוצ ַא ןבָאה ןטסיטַארַאּפעס עטשרמולכ ריא ךרוד עטפמעקַאב יד רָאנ זַא
 ןסַאמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד

 ,עיצַאוטיס רערעווש ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ךיוא זיא .פ.ד.ס.יי יד
 בילוצ זַא ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ טרָאטעג טשינ טָאה יז
 ַא וצ ןעמוק לָאז ןטַאדידנַאק ןגעק עריא בילוצ רָאג רעדָא ,טײקוװיסַאּפ ריא

 ןרעו טפיטרַאפ לָאז םעד בילוצ ןוא ןלַאװ יד ייב לַאפכרוד ןשיטסילַאיצָאס

 ןמז-לכ .עיצילַאג ןופ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ףמַאק-רעדורב רעד

 -ָאיצַאנ ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןיא קיביגכָאנ ןעוועג טשינ זיא .ד.ס.9.9 יד

 -עגייא ןלעטשוצסיורַא ןעגנואווצעג ןעוועג .9.ד.ס.יי יד זיא ,ןעגנורעדָאפ עלַאנ
 יד טימ ןַאגרָא-ײטרַאּפ ןיא ןעוועג עידומ םעד ןגעוו טָאה יז .ןטַאדידנַאק ענ
 ײטרַאּפ רעזנוא רעכלעוו ןיא ,גנוגעווַאב-לַאװ ַא ןיא ןעייטש רימ, : רעטרעוו
 ןעייטש רימ .ןטַאדידנַאק עקידנעטשבלעז טימ לייטנָא לָאמ ןטשרע םוצ טמענ

 -יטסילַאיצָאס רעטריזינַאגרָא רעשידיי רעד .ףמַאק ןרעווש ןוא ןסיורג ַא רַאפ
 -סיױרַא קידנעטשבלעז ךיירטסע ןיא לָאמ ןטשרע םעד טעוװ טַאירַאטעלָארּפ רעש

 םזילַאיצָאס םעד ןדניברַאפ ןוא עניב רעשיטילָאּפ רעטיירב רעד ףיוא ןטערט
 ."ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ-שידיי טימ

 ןיא ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ עכעלריפסיוא ןַא טכעלטנפערַאפ טָאה .פ.ד.ס.יי יד

 ןעגנורעדָאפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ענײײמעגלַא יד ץוחַא ןענייז'ס רעכלעוו

 יד ןרָאװעג טקורעגסױרַא זיא'ס ןוא םינינע עשידיי ןרָאװעג ןטכױלַאב ךיוא
 ,(+* עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ

 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עדייב ןקינייארַאפ ןנעוו סולשַאב רעד
 סָאװ .קיטקַאט-לַאװ עײנ ַא ןעװעג םרוג ןוא ענַאל עיינ ַא ןפַאשעג טָאה
 ןעװעג .פ.ד.סיי יד זיא ,אפוג ןלַאװ יד ייב ןעגנורעדָאפ עשיטקַארּפ ךייש
 -טַאלּפ רעלעיפיצנירּפ ריא ןופ רעבָא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןיא דצ רעגנירג ַא
 ףיוא ןייז רתוומ טנעקעג טָאה יז ,ןטערטעגּפָא טשינ רָאה ןייק יז זיא םרָאפ
 ןעמ זַא ,טרעדָאפעג רעבָא טָאה יז ,ןטַאדידנַאק ענעגייא ןגעוו סולשַאב םעד
 -טסע ןופ ײטרַאּפ עטקיטכערַאבכיײלג עקידנעטשבלעז ַא יוװ ןענעקרענָא יז לָאז

 ןופ עיצקעס עשידיי יד זַא ,טניימעג טָאה סָאד ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיכייר
 ערעדנַא ןייק ןוא .פ.ד.סיי רעד ןיא ןיײגנײרַא טפרַאדעג טָאה .ד.ס.9.8 רעד
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 עטנָאנ יד .ןפַאש טרָאטעג טשינ .ך.0.9.8 יד טָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיי
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טלייאעגוצ ןבָאה ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ

 ,ד,ם9.9 יד .טייצ רָאי ַא ךרעב ןטייז עדייב ןופ תונשקע סיורג טימ טריפעג
 -עג רעבָא טָאה יז ,9.ד.ס.יי רעד ןופ ןגַאלשרָאפ עלַא טעמכ ןעמונעגנָא טָאה
 -יוא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד זַא ,יאנת ןקיטכיוו ןייא טלעטש
 -רַאפ רעד ןופ טקנוּפ-םַארגָארּפ ַא יו ןרירוגיפ טשינ לָאז ןדיי רַאפ עימָאנַאט
 ,ןטַארקָאמעד:לַאיצַאס עשידיי יד ןופ ײטרַאּפ רעטקינײא

 .ף.ד.סיי רעד ןופ טעטימָאק-וויטוקעזקע רעד טָאה תעדה-בושי ַא ךָאנ

 -ַאנ ןופ גנורעדָאפ יד :עגַארּפ רעד ןגעװו הרשפ ַא ןגָאלשוצרָאפ ןסָאלשַאב
 רעד ןיא "עגַארפ ענעּפָא; ןַא ןביילב לָאז עימָאנָאטױא רעלערדוטלוק-לַאנָאיצ

 ױזַא ןוא הרשּפ יד טָא ןעמונעגנָא טָאה .ד.ס.פ.9 יד .ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ
 רעד ןשיװצ גנוקינייארַאפ רעד רַאפ געוו רעד ןרָאװעג טקינײרעגּפָא זיא
 ..ך.ס.פ.פ ןּופ עיצקעס רעשידיי רעד ןוא .9.ד.ס.יי

 -ײטרַאּפ יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו סעיינ יד

 ןטערטעגוצ עקַאט ןעמ זיא דלַאב .,גנורעטסיײגַאב ןוא דיירפ טימ רעדילגטימ
 עכַאװש ,עניילק יד .,םידדצ עדייב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןסילשנעמַאזוצ םוצ

 .פ.ד.ס.יי רעד ןיא ןסָאגעגנײרַא לענש ךיז ןבָאה עיצקעס רעד ןופ ןּפורג
 רעד ןיא ןפרָאװעגנײירַא ךיז ײטרַאּפ יד טָאה תוחוכ עטקינייארַאפ טימ

 םעד םורַא ןרָאװעג טריפעג זיא ףמַאק רעטסרעװש רעד .עינַאּפמַאק-לַאװ
 -רעמ רעסיורג ַא טימ .(זײרקילַאװ ןטירד ןיא) גרעבמעל ןופ טַאדנַאמ ןשידיי
 ןַאמרעה טַאדידנַאק רעשיטסילַאיצַאס רעד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא טייה
 יד ןיא ךיוא .דנַאטש ףלָאדַא טַאדידנַאק ןשיטסינויצ םעד ןגעק דנַאמַאיד
 עסיורג טכיירגרעד ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה עיצילַאג ןופ ןזיירק-לַאװ ערעדנַא

 ךיירטסע ץנַאג ןיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד טָאה ללכב ,ןגלָאפרעד

 ךמס ןפיוא ןלַאװטנעמַאלרַאּפ עטייווצ יד טָא ייב גיז ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא

 ,טכער-לַאװ םענײמעגלַא םנופ
 יד זיא ,ףמַאק-לַאװ ןּכיירגיז ַא ןיא טקיטסעפעג ,רעביפ-לַאװ ןיא ןריובעג

 -כרוד קידנעטשלופ 1911 םישדח-רעמוז יד ןופ ףיולרַאפ ןיא גנוקינייארַאפ
 ךיז טָאה עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש רעבָא ,ןרָאװעג טריפעג

 .ף.ד.ס.י רעד ןופ עסַאמ-רעדילגטימ רעד ןשיווצ גנורעטכינסיוא ןַא טליפעג
 ,סורדרַאפ ליפ ןפורעגסױרַא טָאה .ד.ספ.פ רעד ןופ עדנַאגַאּפָארּפ-לָאװ יד
 -מַאק-לַאװ רעד ךָאנ דלַאב .טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןשיװצ טרפב

 ,פ.ד.ס.יי רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיווצ עיציזָאּפָא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עינַאּפ

 ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ ערעסערג יד ןיא .טעטײימָאק-וויטוקעזקע ןגעק
 -רַאפ טָאה'מ .עיציזָאּפָא רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןּפורג ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא

 הנעט-טּפיוה יד .גנוריפנָא רעד ןגעק סעגַאלקנָא טימ רעטעלב-גולפ טיײרּפש

 ךיז ןבָאה "רעריפ ענערָאװעג-דימ, יד זַא ,ןעוועג זיא עיציזָאּפָא רעד ןופ
 -רָאפ טָאה'מ .?ןרָאטַאלימיסַא עשי.ס.ּפ.ּפ יד ןופ טַאטקיד םעד ןבעגעגרעטנוא;
 טקנוּפ-םַארגָאדּפ ןקיטכיוו םעד ןגיוברַאפ ןבָאה רעריפייײטרַאּפ יד זַא ,ןפרָאװעג
 ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןגעוו
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 ןטקינייארַאפ ןופ יײיטרַאּפ יד -- .פ.ד.ס.יי יד 4

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 רעד ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא זיא 1911 רעבָאטקָא ןט15 ןוא ןט14 םעד
 ןופ עיצקעס רעשידיי רעד טימ .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ
 -ייב ןופ רעדילגטימ 16 ,ןטַאגעלעד 123 ךיז ןבָאה טקילײטַאב ..ד.0.9.9 רעד

 רעד ןופ : ןטַאגעלעד עלַאנרעטַארפ 7 ךיוא יו ,ןטפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא עד
 -יַארקוא רעד ןופ ,רענזוַאה רוטרַא ןוא יקסנישַאד יצַאנגיא טַאטוּפעד --- .ד..9
 ןופ ,יקסניוועל ןוא קיטיו ןעמעס טַאטוּפעד -- ײטרַאּפ .מעד .צָאס רעשינ
 ןופ ,רעּפָארט ןתנ ןוא רעניטסיּפ בקעי ,רד -- ײטרַאּפ ,ד .ס רעניוװָאקוב רעד
 ןעמַאזוצ) ןבתכ סוקרַאמ -- עניווָאקוב ןיא סעיצַאזינַאגרָא .ד .ס עשידיי יד
6 

 -ָאּפמיא ןוא רעטסערג רעד ןעוועג זיא רָאפנעמַאזוצ-סגנוקינייארַאפ רעד

 סערגנָאק םעד ןיא .עיצילַאג ןיא רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא רעשידיי רעטסטנַאז
 ,דנַאל ןופ ןלייט עלַא ןופ ןטַאגעלעד ןטייז עדייב ןופ טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 -עג טצַאשעגּפָא זיא טפַאשרעדילגטימ-יײטרַאּפ רעד ןופ ןזיירק יד רעביא טייוו
 טָאה'ס ןכלעוו ףיוא ,רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ גנוטיידַאב עשירָאטסיה יד ןרָאװ
 ךרוד דנוב רענַאיצילַאג םנופ גנונעקרענָא יד ןרעוו טריטסעפינַאמ טפרַאדעג
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד ךרוד ןוא .ד.ס.9.9 רעד

 -רענָא עלעיציפָא יד יו טשטייטעגסיוא ךיוא סע טָאה'מ ,ײטרַאּפ רעשיט
 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ךרוד טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנונעק
 ןסיורג ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,סערגנָאק רעד .ךיירטסע ןופ גנוגעוו
 ןכעלטנפע ןופ טקנוּפלטימ ןיא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא ,םיצורח די לַאז
 ,סערעטניא

 רעד ןופ ןוא .פ.ד!ס.יי רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןבָאה רעירפ גָאט ַא טימ
 טָאה עטשרע יד ייב .ןצנערעפנָאק ערעדנוזַאב ןטלַאהעגּפָא עיצקעס רעשידיי
 -- עטייווצ יד ייב ,ױדנַאל בייל ,רד טרירעפער גנוקינייארַאפ ןופ עגַארפ יד

 -רַאפ רעד וצ סעיציזָאּפָא ןעוועג ןענייז רעטרע עדייב ןיא ,רעדנַאמַאלַאס דוד
 -נגעק ןופ -- תונעט ענעדישרַאפ טקורעגסױרַא ןבָאה רענגעק יד .גנוקינייא
 ,ךַאמּפָא-גנוקינייארַאפ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןגעק -- ןטקנוּפדנַאטש עכעלצעז
 -רעמ עקידנגעוװרעביא טימ רעטרע עדייב ןיא ןעמ טָאה סעיסוקסיד עסייה ךָאנ
 רעד ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא) טקיטעטשַאב ךַאמּפָא-גנוקינייארַאפ םעד ןטייה
 ,(8 ןגעק 40 ןופ טייהרעמ ַא טימ --- .9.ד.סייי

 לַאז ןיא טנפעעג סָארב בקעי .רד טָאה גנומיטש רעכעלרעייפ ַא ייב

 -רעטנוא רע טָאה עדער ןייז ןיא .רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד םיצורח די
 יד דוסי ריא סלַא טָאה גנוקינייארַאפ רעד ןופ םרָאפטַאלּפ יד זַא ,ןכָארטשעג
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 ייטרַאּפ .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןוא טייקידנעטשבלעז

 ..פ.ד.ס רעשיניַארקוא ןוא .ד.ם.9.9 ןופ טייז רעד ייב
 ןופ ווירב ןעוועג ךיוא ןענייז ןעגנוסירגַאב עכעלטפירש ליפ יד ןשיווצ

 טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ןוא ײטרַאּפ ,ד .ס רעשיכיירטסע רענײמעגלַא רעד

 .דיס רעשיכיירטסע רעד ןופ גנוסירגַאב ענעטלַאהעגנייא ,עצרוק יד .דנוב ןופ

 -פָאה יד טקירדעגסיוא ןוא גנוקינייארַאפ רעד לזמ ןשטנואוועג טָאה ײטרַאּפ

 ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןלעװ גנוקינייארַאפ רעד בילוצ זַא ,גנונ

 -ַאב רעמירַאװ ,רערעגנעל רעד ןיא .קידתופתושב קיטעט ןייז עיצילַאג ןיא

 -רַאפ רעייא סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד; :טגָאזעג ןעוועג זיא דנוב ןופ גנוסירג

 -בלעז ַא ןופ עיידיא יד זַא ,טזיײװַאב ,רָאפ טמוק רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייא

 טָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרעווכיילג ,רעקידנעטש

 .עיצילַאג ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןשיטסילַאיצָאס םעד ייב ןעוועג חצ:מ

 עיידיא רעקיזָאד רעד ןופ רענגעק ענעזעוועג יד רימ ןסירגַאב ןגינעגרַאפ טימ

 גנוקינייארַאפ יד, ..?"טניירפ עטלַא ערעזנוא טימ ןעמַאזוצ רעגַאל ןייא ןיא

 טירש ןסיורג ַא זיולב טשינ טײדַאב טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןטפערק יד ןופ

 רעד ןופ גנורעלקפיוא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טעברַא רעד ןיא סיורָאפ
 ײטרַאּפ רעייא ןופ ןבַאגפיוא-טנורג יד ןופ ענייא .טּפַאשרעטעברַא רעשידיי
 םניא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןטערטרַאפ :זיא
 רעטקיטכערַאבכיילג, ַא סלַא ,.,?לַאנָאיצַאנרעטניא ןשירַאטעלָארּפ ןשיביירטסע

 ,טפַארק רעמ טימ ךָאנ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד טעװ דילג
 -עדָאפ עלעיצעּפס ענעי ןקידייטרַאפ טייקטסעפ ןוא טייקרעכיז רעמ טימ ךָאנ
 יד סלַא ןצישַאב וצ ןפורַאב זיא יז סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ ןעגנור
 רעד ףיוא עיטַארקָאמעד רעטנעװקעסנָאק רעד ןופ ןירעיײטשרָאפ עקיצנייא
 גנואיירפַאב רעקיטייזלַא רעד רַאפ ןירעפמעק עקיצנייא יד סלַא ,סָאג רעשידיי

 ."קורד ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ,ןשיטילָאּפ ןופ סַאלק-רעטעברַא םנופ
 ?ײטרַאּפ רעדורב; יד טסירנַאב םירָאװ טָאה קיטיו ןעמעס טַאטופעד

 .יטרַאּפ .ד .ס רעשיניַארקוא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא עדער-גנוסירגַאב ןייז ןיא טָאה רעניטסיּפ בקעי .רד

 סעיצַאנ 5 ואוו ,עניווָאקוב ןיא זנוא ייב :טגָאזעג עניוװָאקוב ןיא ײטרַאּפ ,ד.ס
 -ָארּפ ןופ טייקיטיינ יד ןטסעב םוצ רימ ן;ײטשרַאּפ ,דנַאל םעד ןיא ןעניואוו
 רַאפ טייקידנעטשבלעז ןופ טייקיטיונ יד קיטייצכיילג ןוא תודחא רעשירַאטעל

 טרעהעג רימ ןבָאה דיירפ טימ .עיצַאנ רעדעי ןופ סַאלק-רעטעברַא םעד
 .ף.ד.ס.יי רעד ןופ גנוקינייארַאפ ןוא גנונעקרענָא דעד ןגעוו הרושב יד

 -רָא-רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה ןבתכ סוקרַאמ
 ,עניווָאקוב ןיא סעיצַאזינַאג

 יד ןפורעגסױרַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא יקסנישַאד יצַאנגיא טַאטוּפעד ןופ עדעריגנוסירגַאב
 : טגָאזעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער ערעגנעל ַא ןטלַאהעג טָאה רע .59

 רעזנוא טימ ןעשעג זיא ,(גנוקינייארַאפ יד) ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ סָאד;
 ןיושק ..?עיטַאּפמיס רעטסנרע ןַא טימ םעד וצ ךיז ןעיצַאב רימ ןוא ןליוו
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 ,עגַארפ רעייא טימ ךיז רימ ןקיטפעשַאב רָאי 20 ךשמב סָאװ ,ןיילַא סָאד

 ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,ןטייקירעוװש עסיורג טַאהעג ןבָאה רימ זַא ,טזײוװַאב

 יד ןופ רָאנ ,סעיטַאּפיטנַא רעדָא סעיטַאּפמיס עכעלנעזרעּפ ןופ קיגנעהּפָא

 -ַאב עשידיי-שיליּפ יד ןופ טייקכעלקריוו יד, ..."ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא

 זיא יז רעבָא .טרעדנוזעגּפָא זיא עסַאמ עשידיי יד זַא ,זנוא טזייוו ןעגנואיצ

 םעד רַאפ סָאד טרעדָאפ טייז ןייא ןופ .טייהרעדנימ ַא דנַאל ןיא זנוא ייב

 רעטייוצ רעד ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 ןיא טכער רַאפ ןפמעק ףרַאד סָאװ ,טייהרעדנימ עשידיי ַא רימ ןבָאה טייז

 ןעגנילעג זנוא טעוו'ס זַא ,טשינ ךיא לפייווצ טונימ ַא ףיוא וליפַא; .,.."דנַאל
 טשינ לָאמניײיק זנוא טָאה רענייק .םרָאפטַאלּפ עכעלטפַאשניימעג ַא ןעניפעג וצ

 -עדנַא ןַא ןופ רעדירב וצ ןטלַאהרַאפ טכעלש ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןעוועג דשוח

 רעטעברַא עשידיי יד ןיא ןעזעג דימת ןבָאה רימ .עיגילער רעדָא עסַאר רער

 רַאפ ןסָאגרַאפ טולב רעייז זנוא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ףמַאק ןופ רעדירב

 טשינ ךיז ןענעק ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס זַא ,ןסייו רימ .ךַאז-רעטעברַא רעד

 ןוא ײטרַאּפ עקידנעטשבלעז ַא טָאה ריא ,/ ,.?עיצַאזינַאגרָא ןייא ןיא ןכַאמרַאפ

 ."טליוו ריא סָאװ ןסילשַאב טנעק ריא .,רָאפנעמַאזוצ ןרעדנוזַאב ַא

 ןענַאטשעג ןרָאי ליפ זיא סָאװ ,דנַאמַאיד ןַאמרעה .רֹד טַאטוּפעד ךיוא

 ןיא וליפַא רעטעברַא עשידיי רַאפ עימָאנָאטױא רעדעי ןגעק ףמַאק ןופ שארב

 זיא ,פ.ד.ס.יי רעקידנעטשבלעז רעד ןגעק יאדווַא ןוא ,.ד.ס.9.9 ןופ ןעמַאר יד

 יד טסירנַאב טָאה רע .רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד ןסירגַאב ןעמוקעג

 טשינא :טקידנערַאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ תודחא עטלעטשעגנייא

 יד .תודחא ןשרעה ןזוומ טעוװ ןעײר:רעטעברַא עשידיי יד ןיא זיולב

 טעטירַאדילָאס רעכעלרעדירב ןיא ןוא םולש ןיא ןבעל ךיוא טעוװ .פ.ד.ס.יי

 ."דנַאל ןיא ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ערעדנַא יד טימ

 יױדנַאל בייל .רד טרירעפער ןבָאה גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו עגַארפ יד

 ןייז ןופ ףוס םוצ טָאה ױדנַאל .רד .(עיצקעס עשידיי רערעה ןוא (.ף.ד.ס.יי)

 יד טרימַאלקַארּפ ןוא טעדנירגַאב סָאװ ,עיצולָאזער ַא טגיילעגרָאפ טַארעּפער

 -בלעז ַא/ ןופ טייקיטיינ רעד ףיוא ןָא טזייו עיצולָאזער יד .גנוקינייארַאפ

 ?ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי טכיזניה רעדעי ןיא רעקידנעטש

 -רַא םעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד טימ,; טלעטשעגכיילג ןייז לָאז סָאװ

 הכולמ רעד ןיא ןוא (עיצילַאג) דנַאל ןיא סעיצַאנ ערעדנַא ןופ סַאלק-רעטעב

 ןופ גנוקינייארַאפ יד דיירפ טימ טסירגַאב רָאפנעמַאזוצ רעד, .,.,"(ךיירטסע)

 ,מעד .צָאס רעשידיי רעד ןיא דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עלַא

 ,?טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי םעד ןופ ןירעייטשרָאפ עקיצנייא סלַא ײטרַאּפ

 גנורעטסייגַאב טימ עיצולַאזער עטגיילעגרָאפ יד טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 ,ןעמונעגנָא

 רעד ןופ יוב ןוא טוטַאטס ןופ עגַארפ יד טרירעפער טָאה רעדנַאמַאלַאס דוד

 ןרעו טיובעגרעביא לָאז ײטרַאּפ יד זַא ,טגיילעגרָאפ טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא

 ףיוא רָאנ ,סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ יד ףיוא ןציטש טשינ ךיז ןוא

 ַא ןעמענוצנָא ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע .טפַאשרעדילגטימ רעלעודיווידניא ןַא
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 רעבעווש והילא .טעברַאעגסױא ןבָאה ןַאמסיק ףסוי ןוא רע סָאװ ,טוטַאטס

 ַא ןעוװעג זיא םינינע יד םורַא .עסערּפ ןגעו טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה
 ַא ןגעו טדערעג רקיעב ןעמ טָאה עסערפ טקנוּפ םייב .עיסוקסיד עטיירג

 ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ
 -עטלעהרַאפ רעד ןגעוו ןעוועג זיא גנונדרָא-נָאט ןופ טקנוּפ רעקיטכיוו ַא

 טקנוּפ םעד .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ערעדנַא יד וצ .פ.ד סיי רעד ןופ שינ
 :טגָאזעג רע טָאה טַארעפער ןייז ןיא .רעכערבסונ .ז .רד טרירעפער טָאה
 רעד ןיא טשינ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ טייקרעדנוזַאב יד זיא זנוא רַאפ,
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ליפעג םעד ןיא זיא יז .םידגב יד ןיא רעדָא עיגילער
 -ָארּפ רעד, ןענייז רימ ..."ךָארּפש רערעדנוזַאב רעד ןיא ןוא טייקירעהעגוצ
 סָאד .עשידיי יד זיא ךַארּפש ןייז ןוא עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ טַאירַאטעל
 ...?םזילַאיצָאס םעד יבגל אטח ןייק טשינ זיא עיצַאנ רעד וצ ןרעהעג ןופ ליפעג

 -ַאירטסודניא רעד ןגעװ עגַארפ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא; : ןינע רעטייווצ ַא ןוא
 רעד ןופ גנוריזירַאטעלָארּפ יד ןעוו ,לעוטקַא קרַאטש זיא דַנַאל ןופ גנוריזיל

 -ירטנעצנָאק עלַאירָאטירעט יד זומ ,רעכיג לָאמַא סָאװ טייג עסַאמ רעשידיי
 רעבלעז רעד ןיא טכַא ןיא ןרעו ןעמונעג טעטש יד ןיא ןדיי יד ןופ גנור
 ןענייז ןעגנוריפסיוא ענייז ."טייהרעדנימ ַא ןופ רעטקַארַאכ רעייז יו ,סָאמ
 -יסַא ןוא ןטסינויצ ,ןלַאקירעלק יד וצ טפַאשרענגעק עקידנעטשלופ :ןעוועג
 -יא טימ זיולב טשינ ןרָאװעג טעדנירגַאב זיא טפַאשרענגעק יד .,ןרָאטַאלימ
 -ידיי יד סָאװ ,קיטילָאּפ רעכעלדעש רעד טימ ךיוא רָאנ ,םימעט עשיגָאלָאעד

 ערעדנַא יד וצ גנואיצַאב יד ךייש סָאװ ,ןריפ ןטנעמעלע עכעלרעגריב עש
 ָאטשינ ןיוש ןענייז טציא זַא ,ןזיוועגנָא טנערעפער רעד טָאה ,ןעײטרַאּפ .ד.ס
 סעיצַאזינַאגרָא יד ןשיוװצ טעברַאנעמַאזװצ רעטנָאנ ַא רַאפ תועינמ םוש ןייק
 -יַארקוא ןוא עשיליוּפ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד טימ רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 ,רעטעברַא עשיג
 -סָאמטַא עסייה יד .עיסוקסיד עסייה ַא ןעוועג זיא טַארעפער םעד םורַא

 יד ןגעק ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטַאגעלשד לָאצ עניילק יד ןפַאשעג ןבָאה רעפ
 -כָאנ ןגעק ןעוועג זיא הנעט-טּפיוה יד) .גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב
 גנורעדָאפ יד ןלעטשסױרַא טשינ לָאז .פ.ך.ס.יי יד זַא ,דצ ןטייווצ םעד ןבעג

 לָאמ עכעלטע טָאה עיציזָאּפָא יד .(עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ

 טימ ףמַאק רעד טכיירגרעד טָאה טקנוּפ ןטסכעה םעד .ןעלמוט ןפורעגסיױרַא
 -עגסױרַא זיא'ס ןעוו ,רעכערבסונ .רד ןופ טַארעפער ןכָאנ עיציזָאּפָא רעד
 רעד ןופ רעוט רעגנוי ַא ,שטיבָאהָארד ןופ טָאגעלעד ַא ןעמָאנ ריא ןיא ןטערט
 -ןדייל ןייז ,ןייטשרעייפ ןעמָאנ ןטימ עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ַא טכַאמעג טָאה טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןגעק עדערז-ענַאלקנָא עכעלטפַאש
 -ָאנ ןיא טרעפטנעעג טָאה סָאװ ,סָארב בקעי .רד רעבָא ,קורדנייא ןקרַאטש
 קידנדייר .גנוקינייארַאפ יד טקידיײטרַאפ טָאה ,טעטימָאק-וויטוקעזקע ןֹופ ןעמ
 -ַאנ ןופ עגַארפ רעד ןיא םידדצ עטקינייארַאפ יד ןשיווצ תועד-יקולח יד ןגעוו
 "יא רעד וצ זיב ןעגנַאגעג סָארב ןיא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצ

 -עג םעד ךָאנ ןעוועג ךעלגעמ שיטקַאפ זיא סָאװ םעד ןופ ץענערג רעטסרעס
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 -ייארַאפ יד ןוא טייקידנעטשבלעז יד, :טגָאזעג טָאה רע .ךַאמּפָא םענעסָאלש
 ,םירבח יד ..."קלָאפ רעזנוא רַאפ ןוחצנ רעלַאנָאיצַאנ רעטסערג רעד זיא גנוקינ

 יד טשינ ןבָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ תודחא רעד ןגעק ןענייז סָאװ;

 זיא'ס רעוו, .."ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ןגעוו ןדייר וצ טכער עשילַארָאמ
 -לוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענגעק ַא (םעד טימ) זיא ,גנוקינ"יארַאפ רעד ןגעק
 רַאפ ןּכַאמ לעוטקַא עגַארפ יד טעװ טפנוקוצ יד, ...*! עימָאנַאטױא רעלערוט

 !?ץלַא זנוא

 -לעוו ,יקסנישַאד יצַאנגיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עיסוקסיד רעד ןיא

 ןרעדנע טשינ ,הלילח ,ליווק .ד.ס.פ.פ9 יד זַא ,טרעכיזרַאפ לָאמַאכָאנ טָאה רעכ

 טגנַאלרַאפ רע ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד רָאה ַא ףיוא וליפַא
 רעשיטקַארּפ רעד ןגעװ עגַארפ יד זא ,םימעט עשיטקַארּפ בילוצ ,רעבָא
 ,סעירָאעט; ..."ןרעוו טלעטשעגטסעפ טריזילַאטעד ןוא יונעג לָאז טעברַאנעמַאזוצ
 ליפ ױזַא ןבָאה רימ .ןפלעה קינייװ ץנַאג זנוא ָאד ןענעק ,טגָאזעג רע טָאה
 ןייטשרַאפ טלָאז ריא ןרעדָאפ ןזומ רימ זַא ,טעברַא רעשיטקַארּפ ןופ ןטיבעג
 עבַאגפיוא יד ןייז ףרַאד גנוקינייארַאפ רעד ןופ טקנוּפ-גנַאגסױא רעד : סנייא
 ןלעוװו רימ זַא ,טגייצרעביא טייז .טעברַא עקידתופתושב יד ןרינידרָאָאק וצ
 ליּפשיײיב ןטסעב םעד .טכער רעייא ןרענעלקרַאפ וצ ןזָאלרעד טשינ לָאמנייק
 -נוא ןדליב דנַאל ןיא :ןשינעטלעהרַאפ עקידרעירפ ערעזנוא ןיא ריא טָאה
 ףיוא ןוא טנעצָארּפ 5 סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןיא ןוא טנעצָארּפ 11 ןדיי ערעז
 טנעצָארּפ 40 טַאהעג דימת םירבח עשידיי יד ןבָאה ןרָאפנעמַאזוצ ערעזנוא
 "םעד ןגעק טַאהעג טשינרָאג לָאמניײיק ןבָאה רימ ןוא

 ,טגָאזעג ןעוועג זיא טקנוּפ םעד וצ עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןיא
 -עלכַארּפש ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ץנעווקעסנָאק יד זיא, .ּפ.ד.ס.יי יד זַא

 םייב ךיז טלַאה יז ןוא ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ טייקרעדנוזַאב רעכ
 טַאירַאטעלַארּפ םנופ גנומיטשַאבטסבלעז ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ ּפיצנירּפ;
 טניפעג ןוא עיצַאלימיסַא יד טפמעקַאב .פ.ד.סיי יד; .."עיצַאנ רעדעי ןופ

 ןריפ וצ קיטיינ רַאפ טלַאה .פ.ד.ס.יי יד; .."םזינויצ םוצ ץַאזנגעק ןיא ךיז
 טיול ייטרַאּפ .דיס רעשיניַארקוא ןוא .ד.ס.9.8 רעד טימ ןעמַאזוצ ףמַאק םעד
 ןיא טײקמַאזניימעג ןוא טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןּפיצנירּפ יד
 ,"ןסערעטניא-רעטעברַא

 ףמַאק ןגעװ טקנוּפ םעד טלדנַאהַאב םעד ךָאנ טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 -טסבלעז עשיטָאטש ,םייס רענַאיצילַאג םוצ--טכער:לַאװ םענײמעגלַא ןרַאפ

 ןַאמדירפ .רד טרירעפער טָאה ןינע םעד .הליהק רעשידיי ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ
 -ַאב רָאפנעמַאזצ רעד טָאה עיסוקסיד רעטפַאהבעל ַא ךָאנ .שטיבָאהָארד ןופ
 -לַאװ םענײמעגלַא ןרַאפ ףמַאק ןיא וויטקַא ןייז לָאז ײטרַאּפ יד זַא ,ןסָאלש

 רעד ןגעו ."?סעיצַאנ ערעדנַא יד ןופ רעדירב עריא טימ, ןעמַאזוצ טכער
 רעד ןיא ןעגנירדניירַא ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג עיצולָאזער יד טָאה הליהק
 ןַא רַאפ ןכַאמ יז ןוא םוטנדיי ןרַאפ השוב ַא טנייה זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא;
 יד ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ ןוא ןטערטרַאפ לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא
 ,?ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עטיירב
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 -עזקע ןופ טרָא-ץיז רעד זַא ,ןסָאלשַאב ףוסל טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 ןופ רעוט ןײירַא ןענייז םיא ןיא .גרעבמעל ןיא ןייז לָאז טעטימָאק-וויטוק
 עשוהי ,רעדנאמאלאס דוד ,רעלגייאנייא לָארַאק : ןלייט עטקינייארַאפ עדייב
 ,ןַאמסקילג טנומגיז ,לעבעז קחצי ,םיובנריב ןבואר ,רעבוב לאפר .רד ,רעקענ
 ,רעביירש קירנעה ,רעגצעמ ,סָארב בקעי .רד ;(גרעבמעל ןופ עלַא) לעגנעטש

 רעבעוו ,(לשימעשפ) ױדנַאל בייל ,רד ,(דָארב) ןַאידַאב ; (עקָארק ןופ) לעשימ
 רעד .(שטיבָאהָארד) ןַאמדירפ .רד ,(אלַאיב) סָאוג .רד ,(ווָאװַאלסינַאטס)
 רעלגייאנייא .ק .רד :ןפוא ַאזַא ףיוא טריאוטיטסנָאק ךיז טָאה וויטוקעזקע
 ,ןרַאטערקעס -- ןַאמסיק .י ןוא רעקענ .י ,רעציזרָאפ -- רעדנאמאלאס .ד ןוא
 .(= רעריסַאק -- ןַאמסקילג .ז ןוא לעבעז ,י

 א א

 -יטערקנָאק טפרַאדעג .9.ד.ס.יי יד טָאה רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ ןכָאנ
 דנַאל ןיא ןעײטרַאּפ ,ד .ס ערעדנַא יד וצ ןעגנואיצַאב יד ןלעטשנייא ןוא ןריז

 ,תודוסי עיינ ףיוא
 ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא ןיא 1911 רעבמעצעד ןט4 ןוא ןט2 םעד

 רעד ןיא .ייטרַאפ .ד .ס רעשיניַארקוא רעד ןופ רָאפנעמַאזצ רעט4 רעד

 ןעגנואיצַאב יד ןגעװ ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאװצ רעד סָאװ ,עיצולָאזעד
 רָאפנעמַאװצ רעד; :טגָאזעג ןעוועג זיא ,ןעײטרַאּפ .ד .ס ערעדנַא יד טימ
 -רעווכיילג סלַא ןוא ײטרַאּפ רעשירַאטעלָארּפ ַא רַאפ ,9.ד.ס.יי יד טנעקרענָא
 -ַאיצַאנרעטניא ןשיכיירטסע םעד ןיא דילגטימ ןטקיטכערַאבכיילג ןוא ןקיט
 ךיז ייטרַאּפ .ד .ס עשיניַארקוא יד טָאה רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ,בגַא) ?לָאנ
 ,(ןטלָאּפשעג

 רעטקינייארַאפ רעד ןשיווצ ןעגנואיצַאב עטוג יד ןופ "שדוח:גינָאה; רעד
 ןענייז ןכָאװ עכעלטע לכה-ךס .ייברַאפ ךיג זיא .ד.ס.9.9 רעד ןוא .ּפ.ד.ס.יי
 ,ןרָאװעג טיײנַאב זיא זגורב רעד ןוא רעבירַא

 וויטוקעזקע םעד ןבעגעגרעביא טָאה .ּפ.ד.ם.יי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד
 יד ןופ דוסי םעד ןריזיצערּפ ןגעוו .ד.0.89 רעד טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ וצ
 ןביוהעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה'ס ,טעברַאנעמַאזוצ ןוא ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק
 טנעקעג טשינ ןעמ טָאה םכסה ןייק וצ רעבָא ,םעד ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא
 רעד ןייז וצ .ד.ס.פ רעד ןופ ןליוו רעד ןעוועג זיא ףגנ-ןבא רעד .ןעמוק
 -ַאג ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא סָאבעלַאב רעשיטילָאּפ רעקיצנייא
 ,עיציל

 רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1911 רעבמעטּפעס 19 םעד
 טימ ןעננואיצַאב יד רַאפ דוסי סלַא םיללכ עקידנגלָאפ ןסָאלשַאב .9 9
 -ָאס עקידנעטשבלעז ַא רַאפ טכַארטַאב טרעוו .ּפ.ד.ס.י יד (1 :.פ.ד.ס.יי רעד
 ףיוא (2 .עיצילַאג ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצ
 רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןפרַאד ןצנַאטסניא ןוא ןסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא
 -ידיי ַא טימ ןָאיַאר ןיא (3 .עיצַאגעלעד- ד.סוּפ.פ רעד ןופ לייט ַא ןייז .ּפ.ד.ס.יי
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 ןשיכיירטסע םוצ ןטַאדידנַאק ןלעטשסױרַא .פ.ד.סיי יד ןעק טייהרעמ רעש

 -רַא ,סעסַאק"ןקנַארק ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש ,םייס ןשיצילַאג ,טנעמַאלרַאּפ

 ייברעד ,.ד.ס9.9 רעד ןופ ןצנַאטסניא יד ךרוד .לג .ד .א ןטכירעג-סטעב

 ןיא ,ןטַאדידנַאק לָאצ עלענָאיצרָאּפָארּפ ַא טרעכיזרַאפ .ּפ.ד.ס.יי רעד טרעוו

 ןופ "טייקידנעטשבלעז עלופ, יד טנעקרענָא טרעוו ןטקנוּפ ייווצ עקידרעטייוו

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןשיוװצ טייקיטעט ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא .ּפ.ד.ס.יי רעד

 טייקכעלטייהנייא יד ןטלַאהוצנייא טייקיטיינ יד טלעטשעגטסעפ טרעוו'ס ןוא

 ָארּפ רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 .גנוגעווַאב רעלענַאיסעפ

 -עג טשינ ןעגנוגנידַאב יד ףיוא טָאה .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ וויטוקעזקע רעד

 -רענָא רעד ןיא גנוצענערגַאב ַא ןעזעג ייז ןיא טָאה רע .ןייז םיכסמ טלָאװ
 ,טריפעג רעטייוו ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא יד .,טייקידנעטשבלעז רעטנעק

 -נעמַאזוצ ןט12 ןפיוא טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ טָאה ןינע רעקיזָאד רעד

 ןיא 1911 רעבמעצעד ןט8 םעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,.ד.ס.9.9 ןופ רָאפ

 .רד ןוא רעכערבסונ טנומגיז .רד ןבָאה .פ.ד.ס.יי יד ןטערטרַאפ .גרעבמעל

 ,רעבוב לאפר

 -ער טָאה ייטרַאּפ .ד.ס רעשידיי רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו עגַארפ יד

 טעברַא עקידרעירפ יד טמירעג קרַאטש טָאה רע .יקסנישַאד יצַאנגיא טרירעפ

 יב; :טגָאזעג ייברעד ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ .ד.ס.98 רעד ןופ

 עשידיי ןופ ןעמָאנ םעד טנידרַאפ ךעלרע ךיז רימ ןבָאה ןטימעסיטנַא יד

 רעשידיי רעד טימ ןצונַאב ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו ...?סעקבָארַאּפ
 זנוא ןבָאה ייז .געוו ןיא תועינמ טלעטשעג זנוא ןדיי וליּפַא ןבָאה, ,ךַארּפש

 -רַאפ טעװ ןָאגרַאשז רעד לייו ,טסיזמוא זיא טעברַא רעזנוא זַא ,טגָאזעג

 ץרַאה ןופ טולב סָאד; .."ןוז-גנילירפ רעד רעטנוא יינש רעד יװ ןדניוװש
 רעשידיי רעד ןענַאטשטנַא זיא 1905 רָאי ןיא ןעוו ,ןסָאגרַאפ זנוא ךיז טָאה
 -רעד סע זַא ,ןזיװעגנָא ,תמא ,טָאה סָאד .(.פ.ד.ס.יי :טניימעג) םזיטַארַאּפעס

 -עט רעייז ףיוא הלשממ יד ןעמענוצרעביא חוכב ןענייז סָאװ ,ןסַאמ יד ןכַאװ

 -נגער ,עקידנעשטשילב יד טלקנוטרַאפ טָאה ןבעל סָאד רעבָא ,עירָאטיר

 ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןלעטשנייא ןגעוו ךייש סָאװ .,?ןברַאפ-ןגיוב
 יד רעביא ייז ןזָאל רימ, :טגָאזעג יקסנישַאד טָאה ןעײטרַאּפ עדייב ןשיווצ
 ,עיצַאזינַאגרָא ןופ טייהיירפ יד וליפַא ,ךַארּפש ןופ ןוא ןביולג ןופ טייהיירפ

 טשינ ייז רימ ןענעק ףמַאק ןופ טייקכעלטייהנייא ןוא טייהיירפ יד רעבָא

 -ָאֹפ רעד ןופ טייקכעלטייהנייא יד ןרעכיז זומ ךַאמּפָא רעד, ..."ןזָאלרעביא
 .?קיטעט זיא .ד/09.9 יד ואוו ,עירָאטירעט רעד ףיוא טעברַא רעשיטיל
 ןביג רימ ,רעוט ענערַאפרעד עקיגנַאר-טשרע ייר ַא .ּפ.ד.ס.יי רעד ןביג רימ,
 רימ ,טױבעגפיוא ימ סיורג טימ ןבָאה רימ סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ייר ַא ריא
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טייקכעלטייהנייא יד זַא ,ןעגנַאלרַאפ רעבָא ןזומ
 טשינ לָאז ײמרַא עשידיי יד ידכ ,ןדָאש ןייק ןדייל טשינ לָאז קיטילָאּפ-דנַאל

 ןסַאג ףיוא ןזייוונָא סָאד ןפלעה טשינרָאג ָאד טעוו'ס .זנוא ןגעק ןרישרַאמ
 -ירעט רעצנַאג רעד ףיוא ,טייהרעמ ַא ןענייז ןדיי יד ואוו ,ךעלטעטש רעדָא
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 קיטילָאּפ רעד ןופ גנוטכיר יד .טייהרעדנימ ַא ייז ןענייז דנַאל ןופ עירָאט

 .?עירָאטירעט רעבלעז רעד ףיוא ןבַאטש ייווצ ןופ ןרעוו טמיטשַאב טשינ ןעק
 טעמכ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןגעוו קידנלייצרעד

 ןױש ךיז ןעמ טָאה ףוס-לכ-ףוס זַא ,טגָאזעג יקסנישַאד טָאה ,םישדח ייווצ
 וויטוקעזקע ןופ טייהרעמ יד רעבָא ,ךַאמּפָא ןַא ןגעוו טדערעגפיונוצ טַאהעג

 קידלוש; ,םכסה ןייז ןבעג טלָאװעג טשינ ךַאמּפָא םעד ףיוא טָאה .ד.ס.9.9 ןופ

 וצ ןעוװעג ןיב ךיא לייו ,ךיא ןיב ,יקסנישַאד טגָאזעג טָאה ,ךַאז רעד ןיא
 טפרַאדעג טלָאװ ךיא ןוא םירבח עשידיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד וצ קיביגכָאנ
 -ַאב --- ךייא ךיא טעב ,ןברק ַא טליוו ריא ביוא .,רַאפרעד ןרעוו טפָארטשַאב
 םעד ןיא ןעמוקצונוצ ךָאנ ךיוא ןעק ךיא לייו .רעסעמ םעד טשינ טצונ

 ,"ןיגע
 טקידיײיטרַאפ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טָאה .9.ד.ס.יי רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד

 עדער ןייז ןיא טָאה רע .טסַאג ַא יוװ ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,ױדנַאל בייל ,רד
 רעד ןגעק תונעט עשלַאפ ייר ַא ןפרָאװעגּפָא ןוא םינינע ייר ַא טרעלקעגפיוא
 ..ף.ד.ס.יי

 ,טסעפ טלעטש סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 ידק ןַא ,דוסי ןפיוא זיולב ךעלגעמ זיא ןעיײטרַאּפ עדייב ןשיווצ ךַאמּפָא ןַא זַא
 טריפ .ד.ס.פ.פ יד סָאװ ,קיטילָאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טייקכעלטייהנייא

 -דנַאהרעטנוא עקידרעטייוו יד ."ןרעו טיהענּפָא לָאז ,עירָאטירעט ריא ףיוא
 רימ ןענעקרענָא לייורעד; .,דוסי םעד ףיוא רָאנ ןרעוו טריפעג ןלָאז ןעגנול

 רךיא ןופ דלעפ ןיא גנומיטשַאבטסבלעז ףױא .9.ד סיי רעד ןופ טכער יד

 טשינ ןָאק סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעקידנטעברַא רעשידיי רעד ןשיווצ טייקיטעט

 רוטלוק רעשיליוּפ רעזנוא וצ ןדנובעגוצ טשינ זיא ןוא ךַארּפש עשיליוּפ יד
 ןוא ףמַאק-ןסַאלק ןיא טייהנייא רעקידנעטשלופ ַא וצ קיאעפ טשינ זיא ןוא
 עשידיי ערעזנוא .דנַאל ןיא ,ד.ס9.8 יד טריפ סע סָאװ ,קיטילָאּפ רעד ןיא
 עקידנעטשלופ יו רימ ןענעקרענָא ,ןקַאילָאּפ סלַא ךיז ןליפ סָאװ ,םירבח

 .",ך.ס.פ.פ רעד ןופ רעדילגטימ

 רעשידיי ןוא רעשיליוּפ רעד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו עגַארפ יד
 עטפאהבעל ַא ןפורעגסיורַא יינספיוא טָאה עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 .קימעלָאּפ

 טייז ןייא ןופ .ןרעייפ ייווצ ןשיוצ ןענופעג טציא ךיז טָאה .9.ד.ס.יי יד
 ענעגייא יד ןיא גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןנעק עיציזָאּטָא ןַא
 רעד דצמ גנושטייטסיוא עקיטסניג-טשינ ַא טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןעייר
 ,גנוקינייארַאפ רעד וצ םכסה םעד ןבעגעג ןײלַא רעירפ טָאה סָאװ ,.ד 5
 יד וצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה .פ.ד.סיי רעד ןופ וויטוקעזקע רעד
 -ַאּפַא רעד ןגעק יא טדנעװעג ןעוועג זיא ףורפיוא רעד .רעדילגטימייײטרַאּפ
 -עזקע רעד .עגַארפ רעד ןיא .ד.ס.פ.פ ןופ ןסולשַאב עטצעל יד ןגעק יא ,עיציז
 ןטלַאה ךיז טעװ .ּפ.ד.ס.יי יד ןּפיצנירּפ עכלעוו ייב טסעפ טלעטש וויטוק
 -ןעטשבלעז ַא ןופ געוו םעד ןייג טעװ), .פ.ד.ס.יי יד זַא ,טגָאז ףורפיוא רעד
 -ןעטזעבלעז .ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעטלעטשעגכיילג ןוא רעקיד

445 



 עלַא טימ טקיטכערַאבכיײלג :עגונ זנוא רָאנ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עלַא ןיא קיד

 ...?טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג םעד עגונ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ ןיא ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 -עג גנַאל ױזַא ןבָאה רימ ןכלעוו וצ ,ליצ רעזנוא ןעוועג זיא'ס סָאװ סָאד,
 םולש םעד ,ןעייר ערעזנוא ןיא תודחא יד :טכיירגרעד רימ ןבָאה ,טבערטש
 וצ שינעטלעהרַאפ רעזנוא םגה ןוא, .."טַאירַאטעלַארּפ ןעידיי םעד ןשיווצ
 טשינ ןבָאה רימ םגה ,טרילוגער קידנעטשלופ טשינ ךָאנ זיא .ד.ס.9.9 רעד

 ףיוא זַא ,טקַאפ ַא ךָאד סע זיא ,.ד.ספ.9פ רעד טימ ךַאמּפָא ןייק ןסָאלשעג
 -ערּפער ןלעיציפָא םעד ןופ ןרָאװעג טסירגַאב רימ ןענייז סערגנָאק רעזנוא
 זַא ,טקַאפ ַא זיא רעטייוו ןוא ײטרַאּפ-רעדורב סלַא .ד.ס.פ.ּפ רעד ןופ טנַאטנעז

 םעד ןופ טשינ ןוא סערגנָאק רעזנוא ןופ ןסולשַאב יד קיבעגסָאמ ןענייז זנוא רַאפ
 -ַאב ערעזנוא ןלעטשנייא ןלעוו רימ דלַאביװ, ...".ד.ס.פ.פ רעד ןופ סערגנָאק

 -רעד רימ ןלעוו ,ךַאמּפָא ןַא ריא טימ ןסילש ןוא .ד.0.8.9 רעד טימ ןעננואיצ
 גנוקיטכערַאבכיילג ןופ ּפיצנירּפ םעד ןופ ןטערטּפָא טשינ רָאה ַא ףיוא ייב

 ,(+ ?גנומיטטַאבטסבלעז ןוא

 עשיטערָאעט עכעלטע ןענישרעד ךיוא ןענייז םעד טימ תוכייש ןיא
 ףצענערג עריא ץוחמ יא ,אפוג עיצילַאג ןיא יא ןעלקיטרַא

 ,סָאלג ןיא ,ד.ס9.9 רעד ןופ גנוטייצ רעכעלגעט רעגרעבמעל רעד ןיא
 -- ןלױּפ ןופ לייט ןשיסור ןיא רעריפ ןשיסעּפעּפ ןופ םינָאדװעסּפ) סער טָאה
 רע .עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עכעלטע טקורדענּפָא (לרעּפ סקילעפ
 טָאה ,ןדיי .טקנוּפדנַאטש ןשירָאטַאלימיסַא סיואכרוד ַא טקידיײיטרַאפ טָאה
 ןכיילגרַאפ טשינ ייז ןעק'מ ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ ןייק טשינ טמוק ,טהנעטעג רע
 רע טָאה ,דיי רעטרילימיסַא ןַא ןילַא .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא טימ

 -יױּפ טימ טעדנירגַאב ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי וצ טפַאשרענגעק ןייז
 ,ןוויטָאמ עשיטָאירטַאּפ-שיל

 ןשידנוב ןופ םינָאדװעסּפ --- ןייטש רָאדלַא) .ס .א טרעפטנעעג טָאה םיא
 עכעלטע ןיא .(רעסָארג ווַאלסינָארב -- ןליוּפ ןופ לייט ןשיסור ןיא רעריפ
 יד ןוא ללכב םעלבָארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ סָאד טלדנַאהַאב רע טָאה ןעלקיטרַא
 "וקעג זיא רע .טקנוּפדנַאטש ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ טרפב עגַארפ-ןדיי
 ,טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןופ טיבעג םעד ףיוא, : ריפסיוא םוצ ןעמ
 -ןסערעטניא םוש ןייק ןַארַאפ טשינ זיא ,ןבעל ןופ ןטיבעג ערעדנַא עלַא ףיוא יו
 עקַאט ןוא .סעיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ םעד ןשיװצ ץַאזנגעק

 -ןטעטילַאנָאיצַאנ רעסיוועג ַא ןופ עיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןעק רַאפרעד
 טַאירַאטעלָארּפ םעד רַאפ םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ ןײמעגלַא ןַא ןעמיטשַאב הכולמ
 ױזַא יו ,עגַארפ יד טדערעגמורַא ךיוא סָאה רע ."הכולמ רעצנַאג רעד ןופ

 רעקידנעטשבלעז רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןרעו טלעטשעגנייא ןפרַאד'ס
 ןוא עשיליוּפ יד ןופ ןעײטרַאּפ .ד .ס יד טימ .ּפ.ד.ס.יי רעטלעטשעגכיילג ןוא
 ,עכעלטפַאשנימעג ַאק ןייז ףרַאד'ס .עיצילַאג ןיא רעטעברַא עשיניַארקוא
 -רַאּפ עלַאנָאיצַאנ:שירַאטעלָארּפ ענעדישרַאפ ןופ טייקיטעט עטרינידרָאָאק
 ,( "ןעייט
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 ןעלקיטרַא ןוא ןטכירַאב עריא ןיא טָאה עסערּפ .ד .ס (עשטייד) רעניוו יד

 -ַאיצָאס רעניוו יד ..ד.ס.9.9 רעד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ןצנַאגניא ךיז
 יװ טעטירָאטױא יד טַאהעג ךָאנ עיצידַארט יּפ-לע טָאה עסערּפ עשיטסיל
 שיטקַאפ זיא יז םגה ,"לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיכיירטסע, ןופ ןירעגָאזטרָאװ ַא

 ןופ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 ןייק טָאה ײטרַאּפ רעשטייד רעד ןופ ןטפַאשרעּפרעק יד ץוח ןוא ךיירטסע

 .טַאהעג טשינ העּפשה ןייק ריא ףיוא ןעײטרַאּפ .ד .ס ערעדנַא יד ןופ ענייא

 ןַא ןיא רעוַאב ָאטָא טָאה ףמַאק רעד לַאנרושז ןשיטסילַאיצָאס רעניוו םעד ןיא
 -עגרעטנוא לָאמַא ךָאנ ןרָאפנעמַאזוצ-יײיטרַאּפ עשיצילַאג יד ןגעוו לקיטרַא

 "רעכעלדיימרַאפמוא; רעד ןגעוו גנוניימ עטגָאזעגסױרַא לָאמטּפָא ןייז ןכָארטש
 -ָארּפ ןשימָאנָאקע םנופ טַאטלוזער רעכעלריטַאנ ַא יוװ ,ןדיי יד ןופ עיצַאלימיסַא

 ןרָאט ןטסילַאיצָאס זַא ,ןעגנורדעג גנוניימ ןייז טיול זיא םעד ןופ .סערג

 -טכירעטנוא יד סלַא שידיי טימ ןלוש עשידיי רַאפ ןעגנורעדָאפ ןציטש טינ
 .עיצַאלימיסַא ןופ סעצָארּפ םעד טכַאמעג רערעווש טלָאװ סָאד לייוו ,ךַארּפש
 ןיא ןדיי יד; זַא ,טלעטשעגטסעפ ןיילַא טָאה רע שטָאכ ,טגָאזעג סָאד טָאה רע
 -- ךַארּפש רערעדנוזַאב ַא טימ עיצַאנ ערעדנוזַאב ַא ךָאנ ןענייז עיצילַאג
 .?סעיצידַארט ןוא םיגהנמ ערעדנוזַאב -- 'ןָאגרַאשז' םענעפורעג-ױזַא םעד

 סָאװ .,עיצַאלימיסַא רעד ןקריוונגעק סָאד רענָאיצקַאער סלַא טלּפמעטש רע

 ,רעוַאב טגָאז ,ךיירטסע ןופ ןצניװָארּפ-ברעמ יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ךייש
 רעשידיי רעד וצ טשינ רעבָא ,עסַאר רעשידיי רעד וצ זיולב ןרעהעג ייז זַא
 טָא ייב טָאה רעוַאב ָאטָא סָאװ ,גנושַארעביא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .עיצַאנ
 .עגַארפ-ןדיי רעד ןיא טקנוּפדנַאטש ןטלַא ןייז טרזחעגרעביא טייהנגעלעג רעד
 םעד ןעמונעגנָא ךיוא טָאה רעוַאב ָאטָא ןעוו ןעוועג רעבָא זיא קידנשַארעביא
 לקיטרַא םעד ןיא ..ד.ס.פ.9 רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןעירָאטַאזינַאגרַא-שינכעט
 םעד ןיא סָאװ רעלעפ ַא ןעוועג הליחתכל זיא'ס זַא ,ןזיוועגנָא רעוַאב ָאטָא טָאה
 -טייהנייא יד זיא ?ײטרַאּפ-טמַאזעג,; רעשיכיירטסע רעד ןופ טוטַאטסיײײטרַאּפ
 רעד ןיא זיולב ןעוועג טרעכיזרַאפ עיצקַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טייקכעל

 "וקעזקע ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןעמַאזניימעג ַא ךרוד ,גנוריפנָא רעטשרעביוא

 -ַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טייקכעלטייהנייא יד תעשב ,טעטימָאק-װיט
 .ןרָאװעג טרעכיזרַאפ טשינ זיא בַאטשסַאמ ןלַאקָאל ןוא ןלַאנָאיגער ןיא קיטיל

 -עג ןיא זַא ,ךָאד טזייוו ײטרַאּפ-טמַאזעג רעד טימ עיגָאלַאנַא יד דָארג רעבָא
 -יטסילַאיצָאס רעד ןופ טייקכעלטייהנייא יד טָאה ןטנגעג עלַאנָאיצַאנ-טשימ

 -רעּפרעק עמַאזניימעג ךרוד רָאנ ןרעו טרעכיזרַאפ טנעקעג קיטילָאּפ רעש
 ןפוא םושב ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עקידנריטסיזקע יד ןופ ןטפַאש
 -סילַאיצָאס ערעכַאװש ןוא ערענעלק יד זַא ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק טָאה
 ןופ ןסולשַאב עקיטייזנייא יד ןפרַאװרעטנוא טושּפ ךיז ןלָאז ןעײטרַאּפ עשיט

 עשיכעשט-שטייד עטשימעג ןיא ,ײטרַאּפ רערעקרַאטש ןוא רערעסערג רעד
 ןרעביא ןעגנערב וצ טגַאװעג טשינ טסילַאיצָאס ןייק טלָאװ ,לשמל ,ןטיבעג
 "רעד ץלַא ךיז ןעמ טָאה ןדיי יבגל רעבָא ,גַאלשרָאפ ןקידרשוימוא ַאזַא ליומ

 ,טביול
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 ןוא עשיליוּפ יד ןופ ןרָאפנעמַאװצ יד ןגעו טדער רעוַאב ָאטָא תעב
 עיטַאּפמיס ןוא שינעדנעטשרַאפ סױרַא רע טזייוו ,ןטסילַאיצָאס עשיניַארקוא
 ןלַאנָאיצַאנ םעד יבגל טשינ רעבָא ;סעיצַאריּפסַא עלַאנָאיצַאנ ערעייז רַאפ
 "רעד רע ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןוא ןדיי יד ןופ סנַאסענער
 יד ןענעקרענַָא טעוװ ?ײטרַאּפ-טמַאזעג; עשיכיירטסע יד זַא ,ךיוא טרעלק

 ןייז טעװ יז ןעוו ,טלָאמעד זיולב ייטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי
 -עװַאב רענַאיצילַאג רענײמעגלַא רעד ןיא טרעדילגעגנייא שירָאטַאזינַאגרָא
 עריא ןעמעננָא ןוא .ד.ס.9.9 רעד טימ ןעמוקכדוד טעװ יז ןעוו .ה .ד ,גנוג
 ,(*? ןעגנוגנידַאב

 טלָאמעד ײטרַאּפ .מעד .צָאס עשידיי יד טָאה גנורעטנומפיוא עקיצנייא יד
 -ָאק רימידַאלװ .דנוב ןופ ,ןטנעמָאמ ערעווש ןיא רעירפ יו ױזַא ,ןעמוקַאב
 -ַאג ןיא ןסערגנָאק יד ןגעוו טכירַאב ןשיטירק ַא םענייז ןיא זיא יקסווָאס
 .פ.ד.ס.* רעד ןופ גיז רעקיטליגדנע רעד, :ריפסיוא םוצ ןעמוקעג עיציל
 םעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט ןזָאל טעװ יז לפיוו ףיוא םעד ןיא ןדנעוו ךיז טעוו
 ,רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןרעוװ ןפוא ַאזַא ףיוא טעװ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 זנוא רַאפ .געוו ןייז ףיוא ןעגנורעטש עלַא ןייז וצ רבוג חוכב זיא רעכלעוו
 הגרדמ רעקיטיינ רעקיזָאד רעד וצ ןכיירגרעד טעוו יז זַא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא
 ןופ) עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשטייד יד וליפַא טעװ טלָאמעד .טּפַארק ןופ
 -ימיסַא רעשידיי רעד ןגעוו ןסעומש עריא ףיוא קידנקוק טשינ ,(ךיירטסע
 .פ.ך.ס.יי יד ןצענערגַאב יוװ גנורעדָאפ ַאזַא ןופ ךיוא ןגָאזּפָא ןזומ ךיז ,עיצַאל
 ,(=:!"ןָאיַאר ןטמיטשַאב ַא ףיוא

 .עגַאל יד טכַארטַאב .9.ד.סיי רעד ןופ גנוריפנָא יד ךיוא טָאה ױזַא
 רבוג ןעמ טעװ טעברַא-ריזינַאגרָא רעוויסנעטניא טימ רָאנ זַא ,טליפעג טָאה'מ
 עקידוועריר ַא ..ד.ס.9.9 רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןיא סיזירק םעיינ םעד ןייז
 -ַאב רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא ןביוהעגנָא ףכית ךיז טָאה טעברַא-ריזינַאגרָא
 -ילגטימ עיינ ןופ סולפוצ רעסיורג ַא .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנוגעוו

 טַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד .סעיצַאזינַאגרָא עלַאקָאל יד ןיא ןעמוקעג זיא רעד

 זיא'ס .טלַאהניא ןוא טַאמרָאפ ןיא טפלעה ַא טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא
 -וטנע סיורג .,רוטַארעטיל רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא

 "עג טרעסערגרַאפ קרַאטש ךיוא זיא'ס .גנוגעװַאב יד טשרעהַאב טָאה םזַאיז
 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןרָאװ
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 גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד .פ

 עניווָאקוב ןיא

 רעניוזָאקוב יד ןענייז ,גנוטלַאּפשייײטרַאּפ ַא ןָא ,געוו ןכעלדירפ ַא ףיוא
 ןעשעג סע זיא לעיציפָא .געוו ןשידנוב ןפיוא ףױרַא ןטסילַאיצָאס עשידיי

 ןרָאי טימ ךָאנ רעבָא ,1911 רָאי ןיא סערגנָאק-סגנוקינייארַאפ ןפיוא טשרע
 יד ןעמונעגנָא עניוװָאקוב ןופ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןבָאה רעירפ
 רענַאיצילַאג, ןטימ טבעלעגטימ קיטסייג ןבָאה ייז .דנוב ןופ עיגָאלָאעדיא

 -לַאיצָאס עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןעוו ,גָאט ןטשרע םעד טניז ?דנוב
 ,עיצילַאג ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד

 רעד ןופ גנַאג-סגנולקיװטנַא רעד ןעוועג זיא עיצילַאג ןיא יו שרעדנַא

 ,עניוװָאקוב ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןוא רענײמעגלַא
 -לעזעג ןוא עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ סָאד ןעוועג ָאד זיא שרעדנַא ץנַאג לייוו

 ,עיװַאדלָאמ םוטנטשריפ ןשינעמור םעד ןופ קלח ַא לָאמַא ,ןבעל עכעלטפַאש

 ץיזַאב ןיא ןענופעג ךיז עניווָאקוב טָאה ,ייקרעט ןופ הלשממ רעד רעטנוא
 רעטשרע רעד ךָאנ זיב 1775 רָאי םעד טניז הכולמ רעשיכיירטסע רעד ןופ
 ןופ עיצולָאװער רעשיכייררטסע רעד וצ זיב ,1918 רָאי ןיא המחלמ-טלעוו

 -ילַאג טימ וויטַארטסינימדַא ןדנוברַאפ ןעוועג עירָאטירעט יד טָא זיא 8
 -ַאג ןופ טלײטענּפָא .ץענערג-חרזמ ריא ףיוא זיירק רערעדנוזַאב ַא יו ,עיצ
 -טנַא םענעגייא ןַא ףיוא ןעמונרַאפ ףכית ךיז יז טָאה ,1849 רָאי ןיא עיציל
 -געטשבלעז ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא יז .געוו-סגנולקיוו
 ,סעיצוטיטסניא עוויטַארטסינימדַא יד ןעמוקַאב טָאה ןוא ץניװָארּפ רעקיד
 רַאפ "רעדנעלניורק, עריא עלַא ןבעגעג טָאה הכולמ עשיגרובסבַאה יד עכלעוו

 ערעדנוזַאב ַא ןוא (גַאטדנַאל) םייס םענעגייא ןַא :ןבעל ןעמָאנָאטױא רעייז

 עיצילַאג וצ ךופיהל .טנעדיזערּפ-דנַאל ַא טימ שארב ,"גנוריגער-סעדנַאל;

 -רַאפ עלעירטסודניא ןוא עשימָאנָאקע עגנע ןַא טלעטשעגנייא דלַאב ךיז טָאה
 ,ללכב ךיירטסע-ברעמ טימ ןוא ןיוו טימ גנודניב

 עלַא .עירָאטירעט רעניילק רעד טָא ףיוא טבעלעג ןבָאה סעיצַאנ ףניפ
 עלַא ,ןרוטלוק ןוא ןכַארּפש עלַאנָאיצַאנ ערעייז טימ ,דנַאל ןיא עטלצרָאװרַאפ
 טימ טשינ ענייא ןייק ,ןײזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ ןטנוזעג ,ןכעלריטַאנ ַא טימ
 ןופ ןליפעג טימ טשינ ענייא ןייק ,רעטייוצ רעד רעביא סעיציבמַא-שרעה
 -לעפַאב יד ."תוכלמ; יבגל רעדָא רעטייוצ רעד יבגל טייקיטרעוורעדנימ

 -עה :ןעוועג ןענייז ייז ןופ .תושפנ 900,000 עּפַאנק ןפָארטַאב טָאה גנורעק

 60,000 ,ןדיי 100,000 ,רענעמור 300,000 עּפַאנק ,רעניַארקוא 300,000 רעכ
 :סעיצַאנ ערעדנַא עקינייא ןופ ןּפורג ערענעלק ןוא ןקַאילָאּפ 20,000 ,ןשטייד

 ,(טבש רעשיסור ַא) רענַאװָאּפיל ,ןרַאגנוא ,ןכעשט ,ןקַאווָאלס
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 ַא ןופ ךמס ןפיוא טשינ --- שטייד ןעוועג זיא ךַארּפש עקידנשרעה יד

 גנוריגער עשיכיירטסע יד טָאה הליחתכל .,עיצידַארט יּפ-לע טַאלג רָאנ ,ץעזעג
 רוטלוק רעשטייד רעד רַאפ עיציזָאּפ עטסעפ ַא ןעיובוצפיוא העדב טַאהעג
 -מיא רעגרובסבַאה רעד ןופ ץענערג-חרזמ רעד ףיוא ץניווָארּפ רעד טָא ןיא
 טעטיזרעווינוא ןשטייד ַא טימ ,ןזעוו-לוש ןשטייד ַא ןפַאשעג יז טָאה .עירעּפ
 דנַאל ןיא ןשטייד לָאצ יד יו ױזַא רעבָא .ץיווָאנרעשט טָאטש-טּפױה רעד ןיא
 ןעמוקעגסױרַא דלַאב ןענייז סעיצַאנ ערעדנַא יד ןוא עניילק ַאזַא ןעוועג זיא
 -עיצַאזינַאמרעג יד ךיז ןבָאה ,ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ ענעגייא ערעייז טימ
 טעטיזרעוװינוא רעשטייד רעד רעבָא זיא ןבילבעג .ןבעגעגנייא טשינ רענעלּפ
 ןבָאה סעיגעליוװירּפ עקידרעטייוו םוש ןייק .ןלוש עשטייד לָאצ עסיורג ַא ןוא
 ןרָאװעג ןענייז שינעמור ןוא שיניַארקוא ךיוא .ןעמוקַאב טשינ ןשטייד יד
 עשטייד יד ,ןכַארּפש ("עכילביא-סעדנַאל;) עטקיטכערַאב-לופ ,עטנעקרענָא
 רעטשימעג-לַאנָאיצַאנ רעד רַאפ *ָאטנַארעּפסע; ןימ ַא יו טנידעג טָאה ךַארּפש
 טשינ טָאה רענייק ,טהלוועַאב טליפעג טשינ ךיז טָאה רענייק .גנורעקלעפַאב

 | ,טריטסעטָארּפ
 ךרע ןַא ןָא ןעוועג זיא עניווָאקוב ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד

 רעתמא ןוא טייהיירפ ןופ ןעגנוגנידַאב יד רעטנוא ,עיצילַאג ןיא יו ערעסעב ַא
 טָאה ,טקעּפסער ןוא גנוטכַא ןיפ רעפסָאמטַא רעד ןיא ,גנוקיטכערַאבכיילג
 סעיציזָאּפ ענייז טקיטסעפַאב לענש רעייז עניוװָאקוב ןופ בושי רעשידיי רעד

 רעשידיי רעקרַאטש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס .ןבעל ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא
 -ץלָאה רעד ןיא סעיציזָאּפ עקידנריפנָא ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי יד ,דנַאטשלטימ
 ןיא ,דנַאל םנופ עירטסודניא עטסקיטכיוװ יד ןעוועג זיא סָאװ ,עיצקודָארּפ
 ןעוועג ןדיי ןענייז הכאלמ ךייש סָאװ ,ללכב לדנַאה ןיא ןוא רחסמ-האובת

 ,טעברַא-ץלָאה ןוא -לַאטעמ ןיא ךיוא יירעדיינש ןיא ץוחַא ןטערטרַאפ קרַאטש
 -כעט ערעכעה ןיא ללכב ןוא רעקינַאכעמ עטסעב יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז ןדיי

 "ילָאּפָאנָאמ קידנעטשלופ ןענייז (יירעכעלב ,לשמל) ןכַאפ לייט ,ןפורַאב עשינ

 ןוא ץיווָאנרעשט ןיא טעטיזרעוװוינוא רעשטייד רעד .ןדיי ןופ ןעוועג טריז
 ןעוועג טלופרַאפ ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןלוש-לטימ עשטייד יד

 -יורג רעייז ןיא ןענייז סעיסעפָארּפ עלעוטקעלעטניא יד .טנגוי רעשידיי טימ
 ,סרעקיײטּפַא ,םירוטקָאד ,ןטַאקָאװדַא : ןדיי ןופ ןעוועג ןעמונרַאפ טייהרעמ רעס
 ןעוועג ןדיי ןענייז טסניד-הכולמ ןיא ךיוא .וװ .זַא .א ןרעינישזניא ,ןטסיטנעד
 -גזייא ןוא טסָאּפ ,ןזעוו-ץנַאניפ ןיא ,טסניד-ץיטסוי ןיא :ןטערטרַאפ קרַאטש

 -יטנַא ןייק טלעפעג טשינ טָאה עניווָאקוב ןיא ךיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןַאב
 :ןליצ עשימָאנָאקע ךיוא טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיטימעס

 -טנַא טימ סעיצַאזינַאגרָא-םוסנָאק ןפַאשעג ןבָאה ןשטייד ןוא רעניַארקוא
 ןיא ןדיי יד ןופ גָאװרעביא רעשימָאנָאקע רעד ןגעק ןצנעדנעט עשיטימעס
 ןעוועג זיא גנוגעװַאב עקיזָאד יד סָאװ ,ןײלַא םעד בילוצ ןיוש רעבָא .דנַאל
 ןיא ןליפ קרַאטש וצ טזָאלעג טשינ ךיז יז טָאה ,טרעטילּפשעצ לַאנָאיצַאנ
 ,ןדיי יד ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע

 ייב ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד טלקיװטנַא ןעוועג זיא קרַאטש רעייז
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 -ַאזינַאגרָא רעקילטנעצ טריטסיזקע ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ,ןדיי
 -ךַארּפש עשטייד יד םגה .ענײמעגלַא ןוא עלַאקָאל ,ןקעוװצ ײלרעלַא רַאפ סעיצ

 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןשיווצ עקרַאטש ַא רעייז ןעוועג זיא עיצַאלימיסַא
 -ַאגרָא ןייא ןייק ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא זיא
 טשרעהַאב ןעוועג ייז ןענייז עלַא ,ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא טימ עיצַאזינ

 שיטקַאפ ןענייז ןדיי רעניווָאקוב יד ןייזטסואװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ
 ,גנוריגער-דנַאל רעד ןיא ייס ,עיצַאנ ערעדנוזַאב ַא יװ ןרָאװעג טנעקרענָא
 -יוװָאקוב ןופ ןעמ טָאה ,עיצילַאג וצ ךּפיהל .ללכב טפַאשלעזעג רעד ןופ ייס
 גנוקיטכערַאבכײלג רעכעלרעגריב רַאפ זַא ,טרעדָאפעג טשינ ןדיי רענ
 ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס .עיצַאלימיסַא ןופ זיירּפ םעד טימ ןלָאצַאב ייז ןלָאז
 וצ ךיירטסע ןיא ץניװָארּפ עקיצנייא יד ןרעוו לָאז עניווָאקוב זַא ,ייברעד
 ןיא ןעוועג זיא סָאד .עיצַאנ ערעדנוזַאב ַא יװ ןדיי יד לעיציפָא ןענעקרענָא

 ,ץעזעג-לַאװ םעיינ ַא ןעמונעגנָא טָאה גַאטדנַאל רעניווָאקוב רעד ןעוו ,1
 עלַאנָאיצַאנ ףיוא ןרָאװעג טלײטעגרעדנַאנַאפ ןענייז רעלייוו יד ןכלעוו טיול
 ךיױא רעטסַאטַאק ַא ןעזעגרָאפ ןעוועג זיא ץעזעג םעד ןיא .,סרעטסַאטַאק
 ןיו ןיא גנוריגער רעלַארטנעצ רעד ייב רעבָא ,עיצַאנ רעשידיי רעד רַאפ
 סָאד זַא ,ןרָאטַאלימיסַא עשיכיירטסע-ברעמ ןוא רענַאיצילַאג טימַאב ךיז ןבָאה
 סָאד .ץעזעג ןופ ןעמונעגסױרַא טקנוּפ םעד ןעמ טָאה .ןעשעג טשינ לָאז
 ַא יו עניוװָאקוב ןיא ןדיי יד ןופ סוטַאטס םעד ןטיבעג טשינ רעבָא טָאה
 ,עיצַאנ עטנעקרענָא שיטקַאפ

* 
 לא

 םייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה עניוװָאקוב ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד
 -רעשט ןיא ןעוװעג ןיוש זיא 1898 רָאי ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס
 טָאה רעכלעוו ,רעטעברַא-רעקורד יד ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ץיוװָאנ
 רָאי ןיא .,ךיירטסע ןופ ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדילַאיצָאס רעד וצ טרעהעג
 -ָאמעד-לַאיצַאס עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג ץיווָאנרעשט ןיא זיא 9

 -סקלָאפ ןעמָאנ ןרעטנוא ,שטייד ףיוא לַאנרושז-שדוח ַא ,גנוטייצ עשיטַארק
 ןרָאװעג ןפַאשעג ךָאנ ןענייז טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס םוצ זיב .עסערפ
 ,רעטעברַא-לַאטעמ ,רעטעברַא-ץלָאה ,רעטעברַא-רעדיינש יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 -ירענָאיּפ רעד טָא ןיא ,ערעדנַא ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעקעב ,רענלעק
 ,לײטנָא ןטסערצ םעד ןעמונעג ןדיי ןבָאה טעברַא רעש

 טשרעהַאב סיואכרוד ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד
 -יביירטסע? ןַא ףיוא טריטנעירָא ןעוועג ןענייז ייז .טסייג ןשיטילָאּפָאמסָאקי ןופ
 רעד ןופ ליּפשיב-רעטסומ רעקידנטכיול ַא ןעוועג זיא ןיוו .עיצַאנ "רעש
 רעד ןופ סרעיוב יד .טבערטשעג טָאה ןעמ ןכלעוו וצ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 עשיטסילַאעדיא ערעייז ןיא ןבָאה עניוװָאקוב ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס
 רעד ןופ גלַאפרעד רעד זַא ,ןופרעד ןובשח ןייק ןבעגענּפָא טשינ ךיז תומולח

 אקווד ךיז טמענ דנַאל ןעמירָא-עירטסודניא םעד טָא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
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 קרַאטש ױזַא ךיז טָאה עניװָאקוב ןכלעוו טימ ,ךירטש-רעטקַארַאכ ןייא ןופ

 ןלַאנָאיצַאנ ןקידנשרעה םעד ןופ --- ךיירטסע ןקירעביא םעד ןופ טלייטעגסיוא

 ךיירטסע ןיא ןפמַאק עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנַאלקּפָא רעכַאװש ַא רָאנ ,ןדירפ

 .עניווָאקוב ןיא ,עירעּפמיא רעד ןופ "חרזמ ןטייוו, ןיא זיב ןעננורדעגניײרַא זיא

 טינ רעבָא ,רעדירב עלַאנָאיצַאנ ייב סעיטַאּפמיס ןפורעגסױרַא ָאד טָאה רֶל

 גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ךָאנ ףור רעשיטסילַאיצָאס רעד .ןטפַאשנדייל ןייק

 ןרעדנַא זיא סע ןכלעוו ןיא יוװ רעמ ,ןדָאב ןרַאבטכורפ ַא ףיוא ןלַאפעג ָאד זיא

 .ךיירטסע ןופ לייט

 "נַא ןיא יװ ,רערעווש ןעוועג ךיוא רעבָא זיא תוביס עבלעז יד תמחמ

 "טנעצ רעד ןופ גנולײטרעדנַא:ַאפ רעד וצ געוו רעד ,ךיירטסע ןופ ןלייט ערעד

 ךיוא זיא אלימב ןוא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ףיוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאר

 "וקעגפיוא .געוו רעשידנוב רעד ןעוועג גנירג טשינ ןטסילַאיצָאס עשידיי רָאפ

 ךיירטסע ןופ ײטרַאּפ עשיטַאוקָאמעדי-לַאיצָאס יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעמ

 ,(1899) סעיצַאנ טיול ,תודוסי עוויטַארעדעפ ףיוא טיובעגרעביא דָארג ךיז טָאה

 -נַאל רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעניװַאקוב, רעד ןופ גנוריפנָא יד רעבָא טָאה

 ןופ ןדיישעצ טנעקעג טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןרָאי ךשמב ?עיצַאזינַאנרָא-סעד

 -ַאגרָא רעשיטסילַארטנעצ רעד ןופ ןוא גנולעטשנייא רעשיטילָאּפָאמסָאק רעד

 ,םרָאפ-עיצַאזינ

 "טימ יד :טנעמָאמ רעטייווצ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ןדיי ייב לעיצלּפס

 .ןדיי ןופ בור יּפ"לע ןענַאטשַאב זיא סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןופ טפַאשרעדילג

 ךעלסילשסיוא טעמכ ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא יד ןענייז טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא

 -ָארּפ עקרַאטש ַא ןרָאװעג טריפעג זיא רענגעק עשידיי-טינ ןופ תעשב .עשידיי

 עשידיי יד ןבָאה ,עשידיי ַא זיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,עדנַאגַאּפ

 עשידיי לעיצעּפס ןעיוב וצ ןסילשַאב טנעקעג טשינ גנוגעווַאב רעד ןופ רעוט

 געוו םעד ןלעטשרַאפ קיטליגדנע :טניימעג טלָאװ סָאד לייוו ,סעיצַאזינַאגרָא

 רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ רעטעברַא עשידיי-טינ רַאפ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 "ערג ַא ןעװעג זיא עניווָאקוב .רעקרַאטש ןעוועג רעבָא זיא ןבעל סָאד

 "םרוטש ןגָארטעג ךיז ןבָאה עניווָאקוב רעביא ךיוא .דנַאלסור ןופ דנַאל-ץענ

 םענײמעגלַא םנופ ףור-קעװ רעד .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןטניוו

 ךיוא טכיירגרעד טָאה דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי

 ןעמ טָאה רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער .ןטסילַאיצָאס עשידיי רעניוװָאקוב יד

 עשידנוב קעּפ יד ןופ .דנַאלסור ןייק ץענערג רעטנָאנ רעד רעביא טלגומשעג

 יָארב ,סעבַאגסױא ענעדישרַאפ ץיווָאנרעשט ןיא ןבילברַאפ ןענייז רוטַארעטיל

 רענייא ןבעגעג ,רעטרעוו יד ןעגנולשעג ,טנעיילעג טָאה'מ .ןעגנוטייצ ןוא ןרוש

 עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד .,טריטוקסיד סייה ןוא ןטייווצ םעד

 דנוב ןופ לָאר רעשיאָארעה רעד ןגעוו ןטכירַאב טכַאדבעג ךיוא טָאה עסערּפ

 עיצולָאװער רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ ןכָאנ .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא

 ןוטעג זָאל ַא ךיז רעפמעק-סטייהיירפ עשיסור םָארטש ַא טָאה ,1905 רָאי ןיא

 טָאה'מ .ןטסידנוב ליפ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ .עניווָאקוב רעביא
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 טימ טקַאטנָאק רעכעלנעזרעּפ רעד .טײקמירַאװ סיורג טימ ןעמונעגפיוא ייז
 -ַאב יד ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא טקרַאטשעג טָאה יז
 -יפנָא-ײטרַאּפ רעד טימ ףמַאק ןיא טעּפמיא םעד ןוא דנוב ןרַאפ גנורעטסייג
 ,עיצַאזינַאגוא רעקידנעטשבלעז ַא רַאפ גנור

 ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס עשידיי יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןעוו
 -עד-לַאיצָאס רעד ןופ רעוט עשידיי יד ןבָאה ,1905 רָאי ןיא ,עיצילַאג ןיא
 -יצַאב עכעלטניירפ טּפינקעגנָא ףכית עניווָאקוב ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמ
 -בָאנ לָאז'מ זַא ,ןעמיטש ןרעה טזָאלעג ןיוש ךיז ןבָאה'ס ןוא ריא טימ ןעגנוא
 ןופ עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא ןדנירג :עיצילַאג ןופ ליּפשייב םעד ןָאט
 לָאמנייק עניוװָאקוב ןופ גנוריפנָא-ײטרַאּפ יד זיא ,עיצילַאג וצ ךּפיהל .דנוב
 -טימָאנָאטױא יד ןגעק סעירָאעט עשירָאטַאלימיסַא טימ ןעמוקעגסױרַא טשינ
 טקידיײטרַאפ זיולב טָאה יז ,רעדילגטימ-ייטרַאּפ עשידיי יד ןופ ןעגנובערטש
 -ַארטנעצ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןיא עניווָאקוב רַאפ זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד
 .םרָאפ-עיצַאזינַאגרָא עטסַאּפעגוצ-טסעב יד עיצַאזינַאגרָא עשיטסיל

 ךיז טָאה סע ןעוו ןטיבעג קרַאטש ךיז טָאה ײטרַאּפ רעד ןיא עגַאל יד
 ,טכער-לַאװ ןכיילג ,םענײמעגלַא ןרַאפ ףמַאק רעטפרַאשרַאפ רעד ןביוהעגנָא
 ןבָאה'ס ,ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ קרַאטש ךיז זיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד
 -רָאפ יד ןופ רעטעברַא ןסַאמ סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןעמָארטש ןבױהעגנָא
 -ייזס .,סעיצַאנ רעניוװָאקוב עלַא ןופ רעטעברַא ,רעפרעד יד ןופ ןוא טעטש
 זיא'ס .סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענ
 ןביױהעגנָא ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד ןיא זַא ,ךַאז עכעלריטַאנ ץנַאג ַא ןעוועג
 טייצ רענעי ןיא .שטייד ץוחַא ,דנַאל ןופ ןכַארּפש ערעדנַא יד ךיוא ןעגנילק
 -ָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא ףיוא שימייה ןרָאװעג ךַארּפש עשידיי יד ךיוא זיא
 ןעמָאנ ןטימ ,רעטעברַא רעכעלב רעגנוי ַא .ןעגנולמַאזרַאפ עשיטסילַאיצ
 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,רענדער רעטבילַאב ןוא רעטוג ַא ,רעּפָארט ןתנ
 ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ ףיוא שידיי ןקיטּפַאז ,ןקיצרַאה ַא טימ ןטערטוצסױרַא
 טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רעטעברַא עשינעמור ןוא עשיניַארקוא ,עשטייד ןסַאמ ןוא
 סעדער יד וצ יװ ,טײקמַאזקרעמפיוא רעבלעז רעד טימ סעדער עקיזָאד יד וצ
 ,ןכַארּפש ענעגייא ערעייז ןיא

 עכיילג ,עניײמעגלַא סָאד ןרָאװעג טכיירגרעד זיא'ס יװ ,םעד ךָאנ דלַאב
 -רַאּפ-סקלָאפ ןטשרע םוצ ףמַאק-לַאװ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טכצר-לַאװ
 יד םכותב ,ןכַארּפש עלַא ןעגנולקעג ןבָאה רעדיוװ ןוא ךיירטסע ןיא טנעמַאל
 -לַאװ רעד ,ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ ענײמעגלַא עסיורג יד ןיא ,ךַארּפש עשידיי
 עניװָאקוב ןיא זיא לָאמ ןטשרע םוצ .גיז ַא טימ ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ףמַאק
 ,רענעמור ַא ,טַאטוּפעד רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס  ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 -עג זיא רע ןכלעוו ןיא ,זײרק-לַאװ רעד .שטיוװָארָאגירג גרָאעג ןעמָאנ ןטימ
 -עג טלייטעגוצ גנוריגער רעד ןופ זיא ,(טסעוװ-ץיווָאנרעשט) ןרָאװעג טלייוו
 -ָאס רעשינעמור רעד ,עיצַאנ רעשטייד רעד ןופ *דנַאטש-ץיזַאב, םעד ןרָאװ
 ןופ תוחוכ עטקינייארַאפ יד טימ ןרָאװעג טלייוועג רעבָא זיא טָארקָאמעד-לַאיצ
 רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד .סעיצַאנ עלַא ןופ גנורעקלעפַאב רעקידנטעברַא רעד
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 םעד ןופ ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןשירַאטעלָארּפ ןופ חוכ ןסיורג םעד ןופ זייװַאב
 ,ד .ס רעניווָאקוב רעד ןיא רעקלעפ עלַא ןופ ןבעלנעמַאזוצ ןשינָאמרַאה

 -עגּפָא טשינ ןוחצנילַאװ רעד טָא טָאה ןגעווטסעדנופ .עיצַאזינַאגרָא-דנַאל
 יד ןליטעצרעדנַאנַאפ ןעגנובערטש יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ רָאנ ,טכַאװש
 גנוגעוַאב רעד ןופ ןזיירק עלַא ןיא ,ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ףיוא עיצַאזינַאגרָא

 קלח:-טּפיוה םעד ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד זַא ,ןרָאװעג טנעקרענָא זיא
 ןשטיידג .ג .ַא םעד ןיא טעברַא רעסיורג רעד בילוצ ,ןוחצנ םעד טָא ןיא
 ,"זיירק

 זיא ןטַארקָאמעדילַאיצָאס עשידיי יד ןופ דלעפ-סטעברַא עלעיצעּפס סָאד
 זיא סָאװ ,(טסָא-ץיווָאנרעשט) טָאטש ןופ זײרקלַאו רעטייווצ רעד ןעוועג
 גנוריגער רעד ןופ זיא ןוא ןדיי טייהרעמ רעסיורג ַא ןופ ןעוועג טניואווַאב
 טַאדידנַאק ןשידיי ןעימייה ַא ,?דנַאטש-ץיזַאב , ןשידיי םוצ ןעוועג טלייטעגוצ
 -נערב טזומעג טָאה יז ,ןלעטשסױרַא טנעקעג טשינ ײטרַאּפ יד רעבָא טָאה
 עשידיי יד ןשיװצ .ןיוו ןופ שזַא טַאדידנַאק ןשיטסילַאיצַאס ןשידיי ַא ןעג
 ןיא ןרעװ ןעמונעג טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,עניווָאקוב ןופ רעוט:יײטרַאּפ
 ןיא רענייא ןייק ןעוועג טשינ זיא ,רוטַאדידנַאק-טנעמַאלרַאּפ ַא רַאפ טכַא
 ,ץעזעג-לַאװ ןטיול טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס יוװ ,רָאי 20 תוחּפה לכל ןופ רעטלע
 ןופ טסילַאנרושז רעשיטסילַאיצָאס רעטסואווַאב ַא ןעוװעג זיא טַאדידנַאק רעד

 ,דָארב בָאקַאי ,"ץוש-רעטיײברַא; לַאנרושז-שדוח ןֹופ רָאטקַאדער רעד ,ןיוו
 טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,(רָאטַאלימיסַא ןייק טשינ רעבָא) דיי רעטרילימיסַא ןַא
 -עגסיוא רעבָא ,ןעמיטש לָאצ עסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה רע .שידיי ןייק ןדייר
 ָאנעב .רד ,םוטרעגריב ןשידיי ןופ טַאדידנַאק רעד ןרָאװעג זיא ןבילק
 .רעכיורטש

 -ַאלרַאּפ ןיא טָאה שטיוװָארָאגירג טַאטוּפעד רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעד
 ןקידנטעברַא ןופ ןסערעטניא יד ןטערטרַאפ עדריוו ןוא טקַאט ליפ טימ טנעמ
 ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ (עטצעל ןוא) עטייווצ יד ייב ךיוא .סעיצַאנ עלַא ןופ סַאלק

 זיא ,1911 רָאי ןיא ,טכער-לַאװ םענײמעגלַא ןטיול ,ךיירטסע ןכעלרעזייק ןיא

 רעדילגטימ עטסנעעזעגנָא יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .,ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע

 -רַאּפ ןשיכיירטסע ןיא עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעסיורג רעד ןופ
 לָאמ עכעלטע זיא ןוא דנוב ןופ טניירפ א ןעוועג ךיוא זיא רע .טנעמַאל
 יד רַאפ ?ײטרַאּפ-טמַאזעג, רעשיכיירטסע רעד ןיא ןטערטעגסױרַא שיגרענע

 ןעוו ,עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טכער
 ,עינעמור ןופ קלח ַא ןרָאװעג המחלמ-טלצעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיא עניווָאקוב
 -טנעמַאלרַאּפ ַא יו עינעמור ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג שטיוװָארָאגירג טָאה

 טָא .רעטסינימ-עציוו ַא יו ,ךיוא טייצ לקיטש ַא ןוא רָאטַאנעס ַא ,טַאטוּפעד
 80 ןופ רעטלע ןיא ,ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה טסילַאיצָאס רעיירטעג רעד

 ַאנַאיטַאט .רד ,יורפ ןייז .עינעמור ןיא הסיפת רעשיטסינומָאק ַא ןיא ,רָאי
 זיא יז ,דנַאלסור ןופ עקטסידנוב ַא ,עשידיי ַא ןעוװעג זיא ,שטיוװָארָאגירג
 "עג זיא יז .ןירענדער ןוא ןירעביירש עשיטסילַאיצָאס עטנַאקַאב ַא ןעוועג
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 ןַאמ ריא ןופ טיוט ןכָאנ דלַאב ,טשערַאקוב ןיא טנלע סיורג ןיא ןברָאטש
 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא יז זַא ,טסעומשעג טָאה'מ

44 
 לא א

 ,סעיסוקסיד יד ןיא ,עימָאנָאטיױא רַאפ ףמַאק םענעגיױצרַאפ גנַאל םעד ןיא

 -נעצ רעד ןופ רעגנעהנָא עטנשקערַאפ יד טימ ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ

 -טימ-ייטרַאּפ עשידיי עסַאמ רעד ייב זיא ,םרָאפ-עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַארט

 רעטערקנָאק ןוא רעטלוב .םזידנוב רעד ןרָאװעג רעפייר ןוא רערָאלק רעדילג

 -ָאעדיא עשידנוב יד רעצרעה ןוא תוחומ ערעייז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה

 ןופ ןליפעג יד טימ דנוב םוצ ןגיוצעגוצ .דנוב ןופ םַארגָארּפ סָאד ,עיגָאל

 רעדנעלסור רעד ןיא םישעמ עשיאָארעה ענייז בילוצ גנורעטסײגַאב רעטכע

 סע סָאװ טנעקרעד ןטסילַאיצָאס עשידיי רעניווָאקוב יד ןבָאה ,עיצולָאװער

 "עג ןלַאנָאיצַאנ ןפיוא ךיירטסע ןיא דנוב ןופ לָאר עשיפיצעּפס יד ןייז ףרַאד

 ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעלַאנָאיצַאנ רעלופ רעד רַאפ ףמַאק ןוא טעברַא :טיב

 ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכײלג רעד רַאפ ,קלָאפ ןשידיי
 .ךיירטסע ןיא סעיצַאנ ערעדנַא יד ןופ ןרוטלוק ןוא ןכַארּפש יד טימ רוטלוק

 רעוט עלעוטקעלעטניא יד ןופ לייט ַא ייב ןענייז טקנוּפ םעד טָא ןיא דָארג
 ,ץנעגילעטניא רעניווָאקוב רעד ייב .תוקפס עסיוועג ןעוועג ײטרַאּפ רעד ןופ
 רעד זיא ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ
 רעד וצ "ןָאגרַאשז; ןופ גנוביוהרעד רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ רעכעלרעניא
 רעטצעל רעד טָא ךיוא .קרַאטש ץנַאג ןעוועג ,ךַארּפש-רוטלוק ַא ןופ הגרדמ
 -טסַאג יד ןעוועג זיא ץיוװָאנרעשט .ןרָאװעג טקיטײזַאב דלַאב זיא טלַאהּפָא
 יד ,1908 רָאי ןיא ץנערעפנָאק/ךַארּפש רעשידיי רעטשרע רעד ןופ ןירעבעג
 רעד ןופ רעצרעה יד ןענואוועג ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ טָאה ץנערעפנָאק
 -עג רעד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא .עסַאמ רעשידיי רעטייוב
 -עג ןטסילַאיצָאס עשידיי רעציוװָאנרעשט ןענייז ,ןטסיאערבעה יד טימ לגנַאר
 טשינ לָאז יז זַא ,טיהעג ןוא ץנערעפנָאק רעד םורַא רעיומ-ץוש ַא יו ןענַאטש

 -רעביא טָאה ץנערעפנָאק:ךַארּפש יד ,ןטסיאערבעה יד ןופ ןרעוװ ןסירעגפיוא
 ןשיוװצ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא םשור ןקרַאטש ַא טזָאלעג
 עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעג טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש זיא ןטסילַאיצַאס עשידיי

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טרעוו-רוטלוק םעד ןגעוו
 ךיז ןבָאה ײטרַאּפ רעד ןיא גנוריּפורג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענגעק יד

 -נָאק ַא טָאה ןלַאװ:טנעמַאלרַאּפ יד ךָאנ דלַאב .,ןבעגעגרעטנוא ףוס-לכ-ףוס
 -סעדנַאל; עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןלײטעצרעדנַאנַאפ ןסָאלשַאב ץנערעפ

 עכלעוו ןופ ,סעיצַאנ ףניפ יד ןופ ןלייט עלַאנָאיצַאנ ףניפ ףיוא ?עיצַאזינַאגרָא
 ךיז ןבָאה ןּפורג יד .טפַאשרעדילגטימ-יײטרַאּפ יד טריטורקער ךיז טָאה סע
 -יוא יד םגה ,ןטעטימָאק עקידנריפנָא ענעגייא ערעייז ןביילקסיוא טפרַאדעג
 טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא טעברַא וצ ןעוועג טצענערגַאב ךָאנ זיא עימָאנָאט
 טריפעגנָא טפרַאדעג רעטייוו טָאה טעברַא עשיטילָאּפ ענײמעגלַא יד תעשב)
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 זיא ,(טעטימָאק-וויטוקעזקע ןשיטסילַארטנעצ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םנופ ןרעוו
 ,סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןופ יובפיוא ןרַאפ געוו רעד ןרָאװעג יירפ ךָאד רעבָא

 ןיא דרַאגנַאװַא רעד ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדילגטימ:ײטרַאּפ עשידיי יד
 וצ ןוא ןרעכיזרַאפ וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז ,עימָאנָאטױא רַאפ ףמַאק
 -סיוא טָאה עּפורג עלַאנָאיצַאנ ַא יו ױזַא : גנוכיירגרעד עסיורצ יד ןקיטסעפַאב
 ,טכער עמָאנָאטױא טימ טפַאשרעּפרעק ַא ןופ םרָאפ עזיול וצ ַא ןייז וצ ןעזעג
 ,עיצַאזינַאגרָא רעטסעפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ עּפורג עלַאנָאיצַאנ רעייז ייז ןבָאה
 עשהכולמ יד רַאפ טכער-ץנעטסיזקע עלַאגעל טימ ,ןטוטַאטס עלעמרָאפ טימ
 -גנַאלע רעניוװָאקוב רעד ייב טרירטסיגער ייז ןבָאה 1908 טסברַאה ןיא .ןטמַא
 -ליב רעטייברַא רעשידיי ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרַא ןַא "גנוריגער-סעד
 טָאה סָאװ ,ןיקמורפ רתסא ןירעוט עשידנוב יד .?טיורנגרָאמ , ןייארַאפ-סגנוד
 ץנערעפנָאק רעד ךָאנ טָאה ןוא ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעד ןיא טקילײטַאב ךיז

 עלעגיוו םייב ןענַאטשעג זיא ,ץיװָאנרעשט ןיא םישדח עכעלטע טגנערברַאּפ
 ,טירט עטשרע יד ןלעטש ןפלָאהעג ריא טָאה יז .עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןופ
 גנודנירג יד .טעברַא יד טריריּפסניא ,ןעגנוטַארַאב עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז
 יד ןופ ןבעל-יײטרַאּפ ןיא טקנוּפדנעװ ַא טנכײצַאב עיצַאזינַאגרָא רעד טָא ןופ
 יז ןבָאה רעירפ ןרָאי טימ ךָאנ .עניווָאקוב ןיא ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי
 ןופ גנודנירג רעד טימ טשרע רעבָא ,דנוב ןופ געוװ ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז
 -םיוא רעקיטליגדנע ,רענעסָאלשטנַא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טױרנגרָאמ
 -עיצַאזינַאגרָא יד םורַא סעיסוקטיד יד טרעהעגפיוא ןבָאה'ס .דנוב םוצ גייטש
 -עגפיוא ןענייז'ס .טעברַא עשיטקַארּפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ןעמרָאפ
 ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז'ס ,ןקעטָאילביב-רעטעברַא עשידיי ןרָאװעג טיוב
 ןופ רעריפ עטסואוַאב ךיוא ,סעמעט עשיטסילַאיצָאס ףיוא סעיצקעל עשידיי

 -עג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא קַאװטיל .א יװ ,דנוב רעדנעלסור

 ,סעיצקעל ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןענייז ,ןיוו ןוא עיצילַאג ןיא ןענופ

 ןפלָאהעג טעברַא רענעבעגעגרעביא רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,רעוט יד ןשיווצ
 -ַאב ָאד ןפרַאד ,עניווָאקוב ןיא דנוב ןופ ןינב-עיצַאזינַאגרָא םעד ןלעטשפיוא
 ,(יורפ ןוא ןַאמ) ןבתכ סוקרַאמ ןוא הרש םירבח יד ןרעוו טנָאמרעד סרעדנוז
 ,עגיווָאקוב ןיא דנוב ןופ ןרענָאיּפ יד יו טנכיײצַאב טכער טימ ןרעוו עכלעוו

 -רַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא ןַא ןפַאש ןגעוו עגַארפ יד
 ןוא ןפָא ןרָאװעג טלעטשעג עניויַאקוב ןיא זיא ײטרַאּפ .ד ,ס רעד ןיא רעטעב
 א ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי םעד ןופ ינוי שדוח ןיא .1907 רָאי ןיא ןדישטנַא
 .פיד.ס.יי רעד ןופ רעטסומ ןטיול עיצַאזינַאגרָא ןַא ןפַאש ןגעו ץנערעטנָאק
 ןעוועג ןענייז ץנערעפנָאק רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפיױוה יד .,עיצילַאג ןיא
 -ערּפער ןעוועג זיא ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ,ןבתכ סוקרַאמ ןוא רעּפָארט ןתנ
 טרירעפער טָאה עגַארפ יד .שטיװָארָאגירג ַאנַאיטַאט .רד ךרוד טריטנעז
 יד טדערעג טָאה סעיצַאזינַאנרָא עלַאנָאיצַאנ ןדנירג ןגעק ,ןַאקַאלַאב דוד

 ַא ךָאנ זיא ןדנירג רַאפ גַאלשרָאפ רעד ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןירעייטשרָאפ
 ןסָאלשַאב קימיטשנייא זיא ןגעקַאד .ןלַאפעגכרוד עיסוקסיד רעטפַאהבעל
 ןטעטימָאק עשידיי עמָאנָאטיױא ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןפַאש : ןרָאװעג
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 -ןייא .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ ַא ןבעגסיױרַא ןביײהנָא לָאז'מ ןוא
 יד טנעקרענָא טָאװ ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא קימיטש
 רעייטשרָאפ יד זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא ײטרַאּפ-רעדורב סלַא עיצילַאג ןופ .פ.ד.ס.יי

 ,ד .ס רעד ןיא גנונעקרענָא ריא רַאפ ןלעטשנייא ךיז ןלָאז עניווָאקוב ןופ

 ,ךיירטסע ןופ ?ײטרַאּפ-טמַאזעג,

 ץנערעפנָאק-דנַאל יד ןעמוקעגרָאפ ץיוואנרעשט ןיא זיא 1907 ינוי 30 םעד
 רעניטסיּפ בקעי ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ,ײטרַאּפ ,ד .ט רעניווָאקוב רעד ןופ
 ײטרַאּפ רעד ןיא ןטעטימָאק עלַאנָאיצַאנ ןפַאש וצ ןסָאלשַאב ץנערעפנָאק יד טָאה
 ןטעטימָאק יד ןופ עבַאגפיוא יד .ויטוקעזקעידנַאל ןופ החגשה רעד רעטנוא
 ,רעקלעפ ערעייז ןופ רעטעברַא יד ןשיוװצ עדנַאגַאּפָארּפ יד ןריפ וצ ןייז ףרַאד

 ,גנוטייצ עשידיי ַא ןדנירג וצ גַאלשרָאפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא'ס

 עיצולָאזער עקיזָאד יד ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה ץנערעפנָאק יד
 : עיצילַאג ןיא .פ.ד.ס.יי רעד ןגעוו

 -לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט עוויטקודָארּפ עקירָאידייװצ יד,
 -רעביא וצ טייהנגעלעג יד זנוא טיג עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 רעקיזָאד רעד ןופ טסייג ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןתמא םעד ןיא ךיז ןגייצ
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעניווָאקוב רעד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל יד .,ײטרַאּפ

 ךיז טניפעג ײטרַאּפ-רעדורב רעזנוא סָאװ רעבירעד טרעױדַאב עיצַאזינַאגרָא
 רעשיכיירטסע רעד ןופ ײטרַאּפ-טמַאזעג רעד ץוחמ גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ
 םעד ןשיוװצ טייקיטעט .ד .ס רעשיגרענע ריא רַאפ .,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 -מיס עטסמירַאװ יד ץנערעפנָאק יד סיוא ריא טקירד טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 ײטרַאּפ .ד .ס רעניווָאקוב רעד ןופ ןטַאגעלעד יד טקיטכעמלופַאב יז .עיטַאּפ

 ןדנעװנָא ןלָאז ייז ,ןיוו ןיא ײטרַאּפ-טמַאזעג רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטנָאנ םוצ
 עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .ד .ס עשידיי יד זַא ,ןעלטימ עקיגנעהּפָא ייז ןופ עלַא
 סלַא ךיירטסע ןיא רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ םענײמעגלַא ןופ ןרעוו טנעקרענָא לָאז

 רענײמעגלַא רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא עכלעזַא סלַא לָאז ןוא ײטרַאּפ רעדורב

 ,(+:?ללטרַאּפ .ד .ס רעשיכייוטסע

 -ָאנָאטיױא יד זַא ,טכַאמעג טָאה גנוריפנָא-יײטרַאּפ יד סָאװ ,שינערָאװַאב יד
 רעלערוטלוק ףיוא טצענערגַאב ןביילב ףרַאד ןּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןופ עימ
 עמַאס ןופ זיא'ס .גנוטיידַאב עשיטקַארּפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,טעברַא
 -רוטלוק ןשיװצ עיניל-ץענערע עפרַאש ןייק ןרָאװעג ןגיוצעג טשינ בייהנָא
 סעיצַאזינַאגרָא עויטקַא ,עקידעבעל יד ןוא טעברַא רעשיטילָאּפ ןוא טעברַא
 טָאה סָאד ,ןעמיוצ עלַא ןסקַאװעגרעבירַא ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןענייז
 -נַאלע רעד ןופ ץנערעפנָאק ַא .גנוריפנָא-ײטרַאּפ יד טנעקרעד ךיוא דלַאב

 -גריטסיזקע ךָאנ לעמרָאפ יד ןקיטײזַאב וצ ןטָאלשַאב טָאה *עיצַאזינַאגרָא-סעד
 ךיוא עימָאנָאטױא עלופ ןּפורג עלַאנָאיצַאנ יד ןבעג וצ ןוא גנוצענערגַאב עקיד
 עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעניוװָאקוב יד ,טעברַא רעשיטילָאּפ ןיא

 רעשיכיירטסע רעד ןופ רעטסומ ןטיול ןצנַאגניא עיצַארעדעפ ַא ןרָאװעג זיא
 ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןַא .?ײטרַאּפ-טמַאזעג; ,ד .ס
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 ןופ שארב ןענַאטשעג זיא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ףניפ עלַא ןופ סרעיײטשרָאפ
 ,עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 -רַאפ וצ עטשרע יד ןעוועג רעדילגטימ-ייטרַאּפ עשידיי יד ןענייז רעדיוו

 עיצַאזינַאגרָא ןַא ךרוד עימָאנָאטױא טטכיירגרעד יד ןקיטסעפַאב וצ ןוא ןרעכיז
 ןעועג זיא טיױרנגרָאמ .ןטמַא עשהכולמ יד רַאפ ךיוא טכער עלַאגעל טימ

 -ַאב ןעוועג ץעזעג ןטיול יז זיא ,עיצַאזינַאגרָא-סגנודליב ַא יו טרירטסיגער

 יב ןבָאה רעדילגטימ-יײטרַאּפ עשידיי יד ,טעברַא-רוטלוק ףיוא טצענערג
 -ָאֹּפ ַא ,עיצַאזינַאגרָא עטייווצ ַא ךָאנ טרירטסיגער "?גנוריגער-סעדנַאלק רעד
 לָאז סע ידכ .טכער עמָאנָאטױא ערעייז רַאפ עזַאב ערעכיז ַא יו ,עשיטיל
 ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטכיר רעד ןגעוו לפייווצ םוש ןייק ןייז טשינ

 -ַארקָאמעד-לָאיצַאס רעשידיי :ןעמָאנ ןרעטנוא טרירטסיגער ןייארַאפ םעד ייז
 ןרָאװעג ןפורעגנָא טשינ זיא סָאװ ,ךנוב ןעמָאנ רעד ."דנוב, ןייארַאפ רעשיט
 ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנודנירג רעד ייב
 רָאי ףניפ טימ עיצַאזינַאגרָא רעניוװָאקוב רעד ןופ זיא ,1905 רָאי ןיא עיצילַאג
 ,ננוריגער רעד ייב ןרָאװעג טרירטסיגער לעיציפָא רעטעּפש

 רעד ייב ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא רעד רַאפ ףמַאק רעד
 עקידנעטשבלעז עטשרע יד ןעוועג זיא 1910 ןופ גנולייצ-סקלָאפ רעשיכיירטסע
 -כרוד זיא יז .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעמָאנָאטױא רעד ןופ עיצקַא עשיטילָאּפ

 עניוװָאקוב ןיא זיא לָאמ ןטשרע םוצ .,ןפוא ןזעידנַארג ַא ףיוא ןרָאװעג טריפעג

 יד רַאפ ףמַאק רעד טייקכעלטנפע רעטיירב רעד וצ ןרָאװעג טגנערבעגסױרַא
 טָאה עיצקַא רעקיזָאד רעד טימ .רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער
 ןוא ןזיירק-סקלָאפ עטסטייו יד ןיא שזיטסערּפ סיורג ןענואוועג דנב רעד
 ,ללכב גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןעייר יד ןיא גנונעקרענָא עמערַאוװ
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד .רעקיטּפעקס ןוא רענגעק עקילָאמַא ייב וליפַא

 -לַאיצָאס רעניווָאקוב רעד ןופ רעריפ עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ךיוא דנוב
 םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,רעניטסיּפ בקעי .רד ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד

 שטייד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,סטרעוורָאפ ןַאגרָא ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 ַא ,גנודליב רעכיוה ַא טימ טסילַאנרושז ַא ןעוועג זיא רע .ץיווָאנרעשט ןיא
 עשיטערָאעט יד ןופ ןוא גנוטייצ-רעטייברַא .ד .ס רעניוו רעד ןופ רעטעברַאטימ
 יד ןוא ןיוו ןיא ףמַאק רעד :םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןלַאנרושז

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טָאה רעניטסיּפ ,טרַאגטוטש ןיא טייצ עיונ
 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טַאטוּפעד ַא יו ,עינעמור ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג

 -עּפש טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי רעניוװָאקוב יד

 רעעיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז לעיציפָא רעט
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעניװָאקוב רעד ןופ טײקצנַאג יד .עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ
 --- ןרָאװעג טקידעשעג טשינ זיא עיצַאזינַאגרָא-דנַאל רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 -ילַאג םעד ןיא רעדילגטימ:יײטרַאּפ עשידיי יד ןופ סולשנָא םעד ךרוד טשינ
 ןיא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ןופ סולשנָא םעד ךרוד טשינ ,דנוב רענַאיצ

 -םעטייד ןוא ,ּפ.ד.ס עשיניַארקוא ,.ד.0.9.9) ךיירטסע ןופ ןעײטרַאּפ ערעייז
 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ טייקירעהעגוצ יד .(9.ד.ס עשיכיירטסע
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 -רַאּפ יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא שירָאטַאגילבָא ןעוועג רעטייוו זיא

 עלענָאיסעּפָארפ יד ןיא רעירפ יוװ ױזַא ןרָאװעג טלָאצעג ןענייז ןעגנולָאצּפָא-ייט

 טגעלפ רעריסַאק רעד ,ןייארַאפ ןרַאפ ןעגנולָאצּפָא יד טימ ןעמַאזוצ ןענייאראפ

 תומישר יד טימ ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב יד וצ ןבעגרעביא ןעגנולָאצ יד
 רעד ןופ ןצניװָארּפ עטסנעלק יד ןופ ענייא ,עניווָאקוב ,רעדילגטימ יד ןופ

 ינַאגרָא ןטריצילּפמָאק ןטסרעמ םוצ םעד טַאהעג טָאה ,הכולמ רעשיכיירטסע
 ןעוועג זיא'ס ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ יובפיוא ןלענָאיצַאז
 ןעמ טָאה ָאד .ןעײטרַאּפ עטקיטכערַאבכיײלג טימ לַאנָאיצַאנרעטניא רעניילק ַא

 -ייווצ רעד וצ עּפורג ןייא ןופ טקעּפסער טימ ,ןליוו ןטוג ןטימ טכיירגרעד סע

 ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה ןצניװָארּפ עשיכיירטסע ערעדנַא יד ןיא סָאװ ,רעט
 ןיא זיא --- םזילַאנָאיצַאנרעטניא רעטכע ,ןדירפ רעלַאנָאיצַאנ -- ךעלגעממוא

 ,טייקכעלקריוו עקידעבעל ַא ןעוועג עניוװָאקוב
 לייט ַא יװ ןטכילפ ענייז טליפרעד יירטעג טָאה דנוב רעניוװָאקוב רעד

 רעד ןופ לייש ַא יו ןוא עיצַאזינַאגרָא-דנַאל רעניֹווָאקוב רעד ןופ

 .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעשידיי
 -יטסילַאיצָאס רעד רַאפ ךנעגוי עיירפ יד ןַאגרָא-שדוח םעד ןבעגסױרַא ןטימ
 ןסיורג ַא ןבעגעג רע טָאה עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ גנוגעװַאב-טנגוי רעש
 עיצַאזינַאגרָא:טנגוי ענייש יד .ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ רעד וצ רעייטשוצ
 ןצלעמשנעמַאזוצ ןוא ןדניבנעמַאזוצ ןופ סעצָארּפ םעד ןיא ןפלָאהעגטימ טָאה

 רעקידנרישרַאמסיורָאפ ,רעלופסגנונפָאה ןייא ןיא גנוגעװַאב עטקינײארַאפ יד

 ,עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ טַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ײטרַאּפ

 -דנַאל עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ץיווָאנרעשט ןיא זיא 1912 ילוי 5 םעד
 ןטַאגעלעד 18 ךיז ןבָאה טקילײטַאב .עניוװָאקוב ןיא דנוב ןופ ץנערעפנָאק

 1 ןוא ץינשזיוו ןופ 2 ,ץענישזָארָאטס ןופ 4 ,טערעס ןופ 5 ,ץיווָאנרעשט ןופ
 ,ץױדַאר ןופ

 -ַאזינַאגרָא יד ןגעו טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה רעניטסיּפ בקעי .רד
 עניווָאקוב ןופ דנוב רעד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע .םינינע עלענָאיצ

 ַא קיטייצביילג ןוא עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ .ך.ס רעשידיי רעד ןופ לייט ַא זיא
 -ַאב יד .עיצַאזינַאגרָא-דנַאל רעניװָאקוב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ לייט

 .עניווָאקוב רַאפ יא ,עיצילַאג רַאפ יא קיטליג ןענייז .פ.ד.ס.יי רעד ןופ ןסולש

 -ָאקוב ןופ סעיצַאנ עלַא עגונ ךיילג ןענייז עכלעוו ,ןגַארפ עשיטילָאּפ ענלי
 ,ןסילשַאב ייז טימ ןעמַאזוצ ןעמ ףרַאד ,עניוו

 ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןגעוו טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה רעּפָארט ןתנ

 ןבעל ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ ייר ַא ןטכױלַאב ייברעד טָאה רע .עיצַאטיגַא
 -ורג עשידיי עכעלרעגריב יד ןפמעקַאב וצ טייקיטיונ רעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא
 ץנערעפנָאק יד טָאה עניוװָאקוב ןיא דנוב ןופ גנוריפנָא רעד ןיא .ןעגנוריּפ
 ,ליקנַאי ,ץלאוו ,ןַאמדירפ לרעב .רד ,רעלגיוו ,רעניטסיּפ בקעי .רד : טלייוװעג

 םלעהליוו -- ץעיסימָאק-לָארטנָאק ןיא ;רעלימ ןוא לעימש .,רעּפָארט ןתנ

 .(= רעמירד .רד ןוא טסַאפ השמ ,רענגַאװ .ףד ,רעגעלשדלָאג ,ןעּפיא
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 ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידייד .6

 עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא

 רעד ןופ רעדילגטימ עשידיי יד טימ גנוקינייארַאפ יד ןריפכרוד ןכָאנ

 ןענייז יז .ענעדירפוצמוא לָאצ ַא ןעוועג .פ.ד.ס.יי רעד ןיא ןענייז .ד.9

 עגַארפ רעד טימ .רעדילגטימ עיינ ןוא עטלַא יד ןופ -- ןטייז עדייב ןופ ןעוועג

 ינוי 11 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא ןעמונרַאפ ךיז טָאה

 ,עקָארק ןיא 3

 ,רעלגייאנייא .ק טרירעפער טָאה וויטוקעזקע-יײטרַאּפ ןופ גנוניימ יד

 "טדמערפ, טימ טקיניײארַאפ ךיז טָאה'מ זַא ,הנעט יד ןפרָאװעגּפָא טָאה רע

 ןיא ןענייז -- טגָאזעג רע טָאה -- טכיזניה רעלַאנָאיצַאנ ןיא; ,ןטנעמעלל

 ןגעוו ןדייר ןַאק'מ ביוא .ןַארַאפ טשינ ןרָאטַאלימיסַא ןייק ןעייר שרעזנוא

 -נוא ןיא ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ײטרַאּפ רעזנוא ןיא ןעגנוטכיר

 'עקיניזטסואוװַאב-לַאנָאיצַאעש ןוא 'עטנַערעפידניא-לַאנָאיצַאנש ןעייר ערעז

 קיטייזנגעק ןייז ןזומ ןעגנוטכיר עדייב, :ןעוועג זיא ריפסיוא ןייז ,"םירבח

 זעוורענ ןכַאמ טשינ ףרַאד ןלוש עשידיי רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ יד .טנַארעלָאט

 זַא ןעגנַאלרַאפ טשינ ןרָאט 'עקיניזטסואוַאב' יד ןוא יעטנערעפידניא' יד

 -ןטלוק-לַאנָאיצַאנ יד ןבעל לָאז :ףור םעד טימ ןקידנע ךיז לָאז עדער עדעי

 -ַאװשּפָא ןַא םתס רעדָא גנוטלַאּפש ַא ןדיימסיוא ידכ ...*! עימָאנָאטױא עלער

 ךיז וויטוקעזקע רעד טָאה ,ןעגנובייר טכעלרעניא בילוצ ײטרַאּפ רעד ןופ גנוכ

 לָאז'מ זַא ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא םירבח לייט ןופ ןגאלשרָאפ ןגעק טגָאזעגסױרַא

 ןופ ענַארפ יד ןלעטשקעװַא רָאפנעמַאזוצ ןטנָאנ ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא

 .ןעגנורעדָאפ עלַאנַאיצַאנ רעדָא עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ

 -לעװ ןיא ,עטַאבעד עטיירב ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה עגַארפ רעד םורַא

 יז ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעוט עטסויטקַא יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכ

 ייימ יד .ןיגע םעד ןגעוו ןסנַאוינ ןוא ןעגנוניימ עלַא טננערבעגסױרַא ןבָאה

 עקיזָאד יד ןיא רעכערבסונ .ז .רד טרילומרָאפ טָאה טייהרעמ רעד ןופ גנונ

 זַא ,טנעקרענָא ןוא טקינייארַאפ ךיז רָאי 2 רַאפ ןבָאה רימ ןעוו; : רעטרעוו

 טשינ ךָאנ זיא יז לייוו ,ןפָא טביילב עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ יד

 -רוק רעד ךשמב עיצַאוטיס יד טָאה ,ןעייר ערעזנוא ןיא גנוזייל רעד וצ ףייר

 סָאד זַא ,םעד וצ ןביירט טשינ ןרָאט ףימ .ןטיבעג טשינ ךיז טייצ רעצ

 ,ענעי ןופ טכילפ יד זיא'ס .ןרעוו לטב לָאז גנוקינייארַאפ רעד ןופ קרעוו

 יד זיא עימָאנַאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד זַא ,טגייצרעביא ןענייז סָאװ

 עגַארפ-ןדיי רעד ןופ ןוא ללכב עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוזייל עקיטכיר

 -ָאֹּפָא עלַאיָאל טשינ ַא טשינ רעבָא עדנַאנַאּפָארּפ עכעלרע ןכַאמ וצ ,טרפב

 = ."ףיציז
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 ,(** וויטוקעזקע ןופ גנולעטש יד טריטּפעצקַא טָאה ץנערעפנָאק יד
 טָאה סָאװ ,עיציזָאּפָא יד טקידירפַאב טשינ טָאה גנולעטש עקיזַאד יד

 1913 ילוי ןט1 ןופ ןוא טעטימָאק-דנַאל ַא טעדנירגעג טַאהעג רעירפ ךָאנ
 ,(שדוח ןיא לָאמ 2 ןענישרעד) סטרעוורָאפ טפירשטייצ ַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא
 טָאה ,ןעמֹרָאפ ערעפרַאש ןיא עדנַאגַאּפָארּפ ריא טריפעג טָאה עיציזָאּפָא יד
 -ײטרַאּפ רעד ףיוא ןעוועג רבוע ןוא ןצנערעפנָאק-דנַאל ענעגייא ןטלַאהעגּפָא
 ,קימעלַאּפ רעד ןיא שירעביילקרעביא-טשינ רעייז ןעוועג זיא יז ,ןילּפיצסיד

 .עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא ןפַאשעג ןוא ןטלָאּפשעגּפָא ךיז יז טָאה ףוסל
 ןטערטעגנײרַא קירוצ ןרענָאיציזַאּפָא ענעטלָאּפשעגּפָא יד ןענייז רעטעּפש

 ,,פ.ך.ס.יי רעד ןיא
 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא 1912 רעבָאטקָא ןט24 ןוא ןט23 ןופ געט יד ןיא

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעעידיי רעד ןופ סערגנַאק רעט6 רעד עקָארק ןיא

 .יימרַאּפ
 עשינַאקלַאב ןופ עירעס יד טקידנעעג טַאהעג סָאװ:רָאנ ךיז טָאהס

 ןבָאה קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןעגנונַאּפש יד רעבָא ,תומחלמ

 ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו טדערעג ןפָא ןיוש טָאה'מ .,ןטלַאהעגנָא רעטייוו
 ןבָאה ןשינעעשעג עקידנעמוק יד .דנַאלטור ןוא ךיירטסע ןשיווצ המחלמ ַא
 טשרעהעג טָאה ךיירטסע ץנַאג ןיא ,סנטָאש עקיטולב ערעייז ןפרָאװעגסיױרָאפ
 רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא יו רערעװש .סיזירק רעשימָאנָאקע רעפרַאש ַא
 ןכַאפ עשידיי יד ןיא .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא עגַאל יד ןעוװעג זיא הנידמ

 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד .טײקיזָאלסטעברַא עקידארומ ַא טשרעהעג טָאה
 ןרָאװעג טלסיירטעצ ןענייז ייז .הצע ןייק ןבעג טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןענ
 רעטעברַא עשידיי .רעדילגטימ ערעייז ןופ עגַאל-טױנ רערעווש רעד ךרוד
 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .שממ לעוּפב טרעגנוהעג ןבָאה תוכאלמ-לעב ןוא
 זיא טנעמַאלרַאּפ רעד .עיצקַאער יד טקרַאטשרַאפ ךיז ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא

 -ָאסבַא ןַא ןעװעג שיטקַאפ טייצ רענעי ןיא זיא ךיירטסע .זָאלטכַאמ ןעוועג

 ,הכולמ עטריגער-שיטסיטול

 רעד ןיא רעפסָאמטַא יד ןעוועג ךיוא ןיא עכעליירפ ןייק טשינ רעייז
 ףיוא טָאה עסערּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ עשיליופ יד תעשב .הביבס רעשימייה
 סערגנָאק םעד וצ האנש עשיטימעסיטנַא ריא ןזיװעגסױרַא ןפוא ןשיניצ ַא
 ..ד.ספ.יפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד טָאה ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןופ
 טָאה רע .סעהגנָאק ןרַאפ טרָאװ ךעלטניירפ ןייק ןענופעג טינ ךיוא ,דושּפַאנ
 -טנייפ רענעפָא ןיב קיטירק רעקידנסייב טימ רָאפנעמַאזוצ ןגעװ ןבירשקג
 -שטייד ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַָאיצַאס רעד ןופ גנוסירגַאב ַא ,טפַאש
 ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןרָאװעג טנעיילעג זיא סָאװ ,דנַאל
 עשידיי יד זַא ,"זייווַאב , ַא יו עסערּפ רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןופ
 ןליו עכלעוו ,"ןטסיטַאקַאה; יד ןופ טטניד ןיא ןעייטש ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס
 -לעז רעד ןיא ...ןסיירּפ ןופ גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד ןרילימיסַא טלַאװגב

 רעד ןופ טכער יד רַאפ גנורעדָאפ יד טנכיײצַאב דושּפָאנ רעד טָאה טייצ רעב

 .?סעקַאוטיל ןופ ןרעינַאמ, -- יװ ךַארּפש רעשידיי
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 קירנעה .רד עדער רערעגנעל ַא טימ טנפעעג טָאה רָאפנעמַאזװצ םעד
 ןופ קנעדנָא םעד טעמדיועג ןעוועג זיא עדער ןייז ןופ לייט ַא .רעביירש
 רעבמעצעד 19 םעד ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רעסָארג ווַאלסינָארב רעריפ ןשידנוב
 םעד טָאה; רעסָארג רבח זַא ,טגָאזעג ייברעד טָאה רע .גרוברעטעּפ ןיא 2
 -ָארּפ ןשידיי ןופ ןעייר יד ןיא ןגָארטעגנײרַא טייקידנעטשבלעז ןופ קנַאדעג
 ?עיצילַאג ןיא טַאירַאטעל

 ןבעגעגּפָא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ טסורג ןעמרַאװ ַא
 ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא'ס ןעמָאנ רעטלעטשרַאפ סנעמעוו ,ןיטַאגעלעד-טסַאג ַא
 -ניא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה ןבתכ סוקרַאמ ."להארטש עטרבח;

 ,עניוװָאקוב ןופ עיצַאזינַאגרָא-דנַאל רעשיטַארקָאמעד-לָאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעט
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ןעגנוסירגַאב עכעלטפירש
 .ד .ס רעשיניַארקוא רעד ןופ ,דנַאלשטיײיד ןיא ײטרַאּפ .ד.ס רעד ןופ ,דנוב

 .ערעדנַא ליפ ןוא ײטרַאּפ
 ,טעטש 27 ןופ ןטַאגעלעד 71 טקילײטַאב ךיז ןבָאה רָאפנעמַאזוצ ןיא
 ןבעגעגּפָא טָאה רָאי 2 ענעגנַאגרַאפ יד רַאפ טכירַאב-טייקיטעט םעד

 עשיטילָאּפ עטריפעגכרוד יד ןגעװ טעטכירַאב טָאה רע .רעבעווש והילא
 .ןעגנוקריווסיוא ענייז ןוא סיזירק ןשימָאנָאקע םעד טרעדלישעג ןוא סעיצקַא
 -ןסַאמ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס ןוא רעגנוה ןוא טיונ טשרעה רעטעברַא יד ןשיווצ

 -טימ לָאצ יד ןוא רעטרע 24 ןיא סעיצַאזינַאגרָא טָאה ײטרַאּפ יד .עיצַארגימע
 זיא רעדילגטימ 800 טימ עניוװָאקוב ןופ דנוב רעד .,4,500 טפלרטַאב רעדילג
 -עננייא ײטרַאּפ יד טָאה טייצ רעד רַאפ ..פ.ד.ס.יי רעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג

 -ּפָא ,סעיצַאױטסנָאמעד 27 ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ערעסערג 125 טנדרָא

 רעד ןופ הלּפשה רעד רעטנוא) ןענייארַאפ ,פָארּפ עלַארטנעצ ןופ ןעגנולייט
 -עלק לָאצ ַא ןיא ןענייז םעד ץוחַא .טעטש 20 ןיא 68 ןַארַאפ ןענייז (ײטרַאּפ

 ןיירַא ןעמענ סָאװ ,ןענייארַאפ עלענַָאיס;פָארּפ ענײמעגלַא ןַארַאפ רעטרע ערענ
 -ַאל דנַאנידרעפ ,טייקכעלרעדירב ,סטרעוורַאפ ןעמענ יד רעטנוא) ןכַאפ עלַא
 -ביב ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלעיצעּפס לָאצ ַא ךיוא ןריטסיזקע'ס .(לַאס
 -רָאפ עשירָאטַאמַא 71 ,ןעגנוזעלדָאפ 2380 טריפעגכרוד ןבָאה ייז .ןקעטָאיל
 ,ןטנוװָא עשירַארעטיל 160 ןוא ןעגנולעטש

 -רַא עכעלטנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ךיוא טריטסיזקע ײטרַאּפ רעד ייב
 טימ ןעגנולײטּפָא עקיטרָא 22 טָאה יז .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא רעטלב
 ףיוא ךס ַא טוט ןוא טעברַא-רוטלוק עטיירב ַא טריפ יז .רעדילגטימ 0

 ףמַאק ןיא .עכעלטנגוי רַאפ ףליה רעלעירעטַאמ ןוא ץוש-טכער ןופ ןטיבעג יד

 -תושממ ןענכייצרַאפ וצ טָאהעג ןיוש יז טָאה ןלוש-ךַאפ יד ןרימרָאפער רַאפ
 .שידיי ןטקורדעג ַא סױרַא יז טיג 1912 בייהנָא ןופ .ןעגנוכיירגרעד עקיד
 ןעזסיוא ןשיטעטסע ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,דנעגוי עיירפ יד לַאנרושז

 -דנַאל עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1912 טייצ-חסּפ .טלַאהניא ןטסנרע ןוא
 "יו יד .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא ןעגנולײטּפָא-טנגוי יד ןופ ץנערעפנָאק
 טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,דנַאברַאפ-טנגוי ןשיכיירטסע ןופ עלַארטנעצ רענ

 ,עיצילַאג ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןענעקרענָא
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 עשיטסילַאיצָאס עשידיי רעניוװָאקוב יד זַא ,המכסה ריא ןבעגעג ךָאד טָאה
 -ַאגרָא רעשידיי רענַאיצילַאג רעד טימ ןקיניײארַאפ ךיז ןלָאז ןעגנוליײטּפָא

 רעד טױל טָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגיי עשיטסילַאיצַָאס עשידיי יד) עיצַאזינ
 -- רעשיכעשט ןוא רעשטייד רעד ךָאנ -- טרָא עטירד סָאד ןעמונרַאפ לָאצ

 -ןעיורפ עלעיצעּפס טריטסיזקע ךיוא ןבָאה טעטש לָאצ ַא ןיא ,(ךיירטסע ןיא
 ,סעיצַאזינַאגרָא

 -רַאפ טריקיטירק ןטָאגעלעד לָאצ ַא ןבָאה עטַאבעד רערעגנעל ַא ןיא

 ץוש ןיא ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא ןוא טכירַאב-טייקיטעט ןופ ןלייט ענעדייש
 -ַאב םעד ןעמונעג קימיטשנייא ןטַאגעלעד יד ןבָאה ףוסל .וויטוקעזקע םעד

 ,שינעטנעק וצ טכיר
 :גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ םעד טרירעפער טָאה ןַאמסקילג טנומגיז ,רד

 -ַאג) דנַאל ןוא (ךיירטסע) הכולמ רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עגַאל יד
 יד ױזַא יו םעד ןגעװו טדערעג רקיעב רע טָאה טַארעּפער ןייז ןיא .,(עיציל

 ,טנעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאװ יד ייב טהלוװעַאב טרעוו גנורעקלעפַאב עשידיי עמירָא

 ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש ןוא םייס ןשיצילַאג

 בקעי .רד ןטלַאהעג טָאה עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו טַארעפער ַא
 סקעלּפמָאק ןצנַאג םעד טימ תוכייש ןיא טלדנַאהַאב ןינע םעד טָאה רע .סָארב
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עלַאנָאיצַאנ ןופ
 ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג רעד ןצרוק ןיא זיא טָא ,ךיירטסע ןופ ײטרַאּפ רעשיט
 רעד ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,סעיסוקסיד יד ןוא טַארעפער םעד

 ,ײטרַאּפ
 -עה ןופ עטכישעג ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש טלָאמעד טָאה ײטרַאּפ יד

 עוויטיזָאּפ ריא טנכייצעגנָא רָאלק טָאה יז רעכלעוו טימ ,טייקיטעט רָאי 8 רעכ
 ןעגנֹוזָאל יד .ןבעל ןשידיי םנופ ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ יד וצ גנולעטש

 -עג ןבָאה רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײילג רעד רַאפ
 ןָא גָאט ןטשרט ןופ עסערּפ רעד ןיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עריא ףיוא ןעגנולק

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק ןטימ ,ץנעטסיזקע ריא ןופ
 ןביוהרעד ךיז יז טָאה גנולייצ-סקלָאפ רעשיכיירטסע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -סקלָאפ רעסיורג רעד טָא ןיא טפַאשרעריפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ לָאר רעד וצ

 טעברַא -רוטלוק עשידיי עוויסנעטניא .,עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב
 -טימ:יײטרַאּפ ריא ןופ עסַאמ יד ןטפָאהַאב טָאה סעיצַאזינַאגרָא עריא עלַא ןופ
 גנונָאטַאב עקרַאטש יד .רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד טימ טפַאשרעדילג

 דנוב רעטעברַא ןשידיי םעניײמעגלַא ןטימ טייקנדנוברַאפ רעכעלרעדירב ןופ
 ףיוא םתוח ןקיטליגדנע ןַא טגיילעגפיורַא טָאה דנַאלסור ןוא ןליופ ,עטיל ןופ

 םוש ןייק ןיא זיא גנולעטש עלַאנָאיצַאנ עלעיּפיצנירּפ יד טָא .ײטרַאּפ רעד
 -קעס רעשידיי רעד טימ גנוקינייארַאפ רעד ךרוד ןרָאװעג טרירַאב טשינ טרּפ
 -עג טשינ דצ ןייק טָאה גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ ךיוא .ד.ם8 5 רעד ןופ עיצ
 .ןרעוו טרידיווער רעדָא טכַארטַאב יינספיוא לָאז גנולעטש יד טָא זַא ,טרעדָאפ

 -ַאבטסבלעז יד ןוא טייקידנעטשבלעז יד טקיטעטשַאב טָאה גנוקינייארַאפ יד
 -וצ .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ טכער-סגנומיטש
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 גנורעדָאפ יד ןלעטשסױרַא טנָאקעג טשינ רעבָא יז טָאה גנוקינייארַאפ רעד ביל
 .עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ

 -ַאבטסבלעז ףיוא טכער יד זַא ,טנָאטַאב סָארב טָאה טַארעּפער ןייז ןיא
 -ָאיצאנ ןגעוו טקנוּפ-םַארגָארּפ ַא ןופ גנורילומרָאפ יד .רקיע רעד זיא גנומיטש
 -גיא ןופ יו ,םרָאפ ןופ עגַארפ ַא רעכיג זיא עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנ
 ןַארַאפ זיא ײטרַאּפ רעד ןופ םַארגָארּפ ןיא טקנוּפ ַאזַא ןעמעננײרַא ןגעק .טלַאה
 רעד ןופ רעריפ ענעזעוועג יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעכעלרעניא ןַא זיולב טשינ

 -עג ךיוא ײטרַאּפ עשידיי יד טלָאװ סע רָאנ ,,1.0.9.9 ןופ עיצקעס רעשידיי
 ,ײטרַאּפ-טמַאזעג רעשיכיירטסע רעד וצ ץַאזנגעק ןיא טלעטש

 -ָאפ יד טרירוגיפ טשינ טָאה .ד.ס רעשיכיירטסע רעד ןופ םַארגָארּפ ןיא
 -ַארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעד
 ןעמונעגנָא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןופ םַארג
 -ירעט טרעדָאפ ,1899 רָאי ןיא ,ןירב ןיא סערגנָאק-ײטרַאּפ םענײמעגלַא ןפיוא
 .רעביא לָאז ךיירטסע :סעיצַאנ עשיכיירטסע יד רַאפ עימָאנָאטױא עלַאירָאט
 -ילַאנָאיצַאנ ןשיטַארקָאמעד ַא ןופ טײטשַאב סָאװ ,הכולמ ַא ןיא ןרעוו טיובעג
 ףיוא) עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד ,דנַאברַאפ-ןטעט

 ןעמ רעבָא ,טעדנירגַאב טוג ןעוועג שיטערָאעט זיא (עזַאב רעלַאנָאסרעּפ רעד

 ַאזַא ןגעוו ןדײרנעמַאװצ טנעקעג טשינ רָאפנעמַאזוצ רענירב ןפיוא ךיז טָאה
 ןרעדָאפ ךיז טעו סע זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיולב זיא'ס ,טירש ןלַאקידַאר

 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער יד ןרעכיזרַאפ וצ ץעזעג רעשהכולמ רערעדנוזַאב ַא

 ענעמונעגנָא יד ,סעירָאטירעט עטצענערגעגּפָא-לַאנָאיצַאנ יד ןיא ןטייהרעדנימ
 רע זַא ,ךעלרעייפ טרעלקרעד סערגנָאק רעד, :רעטייו טגָאז עיצולָאזער
 ןוא ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ ףיוא עיצַאנ רעדעי ןופ טכער יד טנעקרענָא
 ,.?גגולקיװטנַא רעלַאנָאיצַאנ

 -יוא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רַאפ טַאגָארוס רעכַאװש ַא ןעוועג זיא סָאד
 -נָא עלַא ,ןכיירגרעד טנעקעג טשינ טלָאמעד ןעמ טָאה רעמ רעבָא ,עימָאנָאט

 רעלַאנָאסרעּפ רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענייז ןעײטרַאּפ ענעסָאלשעג

 ןביילברַאפ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ערעייז ןליײט-סקלָאפ ענעי ןופ עימָאנָאטיױא
 -ַאיצָאס עשיווַאלס-םורד יד רַאפ .סעירָאטירעט עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ןיא
 -ָאד יד ןופ ענייא ןייק רעבָא .עגַארפ-סנבעל ַא שממ ןעוועג סָאד זיא ןטסיל

 ידכ ,טקנוּפ ַאזַא םַארגָארּפ ריא רַאפ ןעמונעגנָא טשינ טָאה ןעײטרַאּפ עקיז
 ,ײטרַאּפ-טמַאזעג רעשיכיירטסע רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ןלעטש וצ טשינ ךיז

 -טנַא טשינ זיא עסערּפ-יטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןיא
 טייצ עצנַאג יד עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עיסוקסיד יד ןרָאװעג ןגיווש
 זיא ײטרַאּפ-טמַאזעג רעד ןיא עגַאל יד רעבָא ,סערגנַאק רענירב םעד טניז
 -טייהנייא ןַא וצ ןייגרעד טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ןוא רערעווש רדסכ ןרָאװעג
 רעד ןבילבעג זיא ױזַא ,ןגַארּפ עקיטכיוו ערעדנַא ןיא ךיוא גנולעטש רעכעל
 ,ךיירטסע ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד לַאיצָאס יד זַא ,סקָאדַארַאּפ רעשירָאטסיה
 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא שירעפעש ױזַא ןעוועג זיא סָאװ
 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב ,שיטקַארּפ זיא ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו סעירָאעט
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 עכעלרעגריבילַאנָאיצַאנ יד ןופ ןגַאלשרָאפ יד יו רעטייוו ןעגנַאגעג טשינ

 ,ןגָאלָאעדיא
 .פ.ד.ס.יי יד סָאװ ,גנולעטש יד ױזַא טרילומרָאפ טָאה סארב בקעי ,רד

 וצ ןבערטש רימ יװ ױזַא; :עגַאל רעטערקנָאק רעד ןיא ןעמענרַאפ ףרַאד

 רימ ןוא ײטרַאּפ-טמַאזעג רעשיכיירטסע רעד ןופ לייט רעוװיטַארעדעפ ַא ןרעוו
 יד טימ ןדנובעג שיטקַאפ ךיוא רימ ןענייז ,קיטקַאט ריא ייב ללכב ךיז ןטלַאה
 -ַאב טשינ ןָאק םַארגָארּפ רענירב סָאד םגה .ןסערגנָאק עריא ןופ ןסולשַאב
 : עכעלטנזעוו סָאד סױרַא ןטרָאד ןופ רימ ןעמענ ,לַאעדיא ןַא יו ןרעוו טּכַארט
 "נָא עטגייצרעביא ןבילבעג ןענייז רימ, ..."טכער-סגנומיטשַאבטסבלעז סָאד
 יד ןבָאה רימ רעבָא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעגנעה
 ןופ גנודײשטנַא רעד וצ זיב ןפָא טזָאלעג תוביס עטסואווַאב בילוצ עגַארפ

 ?ײטרַאּפ-טמַאזעג רעשיכיירטסע רעד
 ןגעוו עיצולָאזער ַא טנעיילעגרָאפ ןַאמסקילג .ז .רד טָאה טַארעּפער ןכָאנ

 -סױרַא ךיז רענדער עלַא ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ,ןשינערָאװַאב עסיוועג טַאהעג ןבָאה עקינייא םגה ,עיצולָאזער רעד רַאפ טגָאזעג
 :טלַאהניא םעד טָאה ,ןעמונעג נָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד סָאװ ,עיצולָאזער יד

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ סערגנָאק רעד;
 -ָארּפױטעטילַאנָאיצַאנ םעד ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ ןדנובעג ךיז קידנטלַאה
 :טרעלקרעד ,עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןופ םַארג

 רעטנוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןופ עזַאב יד זַא
 -סגנומיטשַאבטסבלעז ןופ ּפיצנירּפ רעד ןעוועג זיא ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ןָאפ רעד
 -עלָארּפ םעד טימ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ גנולעטשכיילג ןופ ,טכער

 -טסבלעז רעקידנעטשלופ ןופ ּפיצנירּפ רעד ןוא סעיצַאנ ערעדנַא ןופ טַאירַאט

 ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ טייקידנעטש
 ןטיהּפָא רעטייוו קידנעטש ןלעוװ רימ ןוא טיהעגּפָא דימת ןבָאה רימ זַא 2

 רימ ןלעװ ּפיצנירּפ םעד ןופ ןיז ןיא ןוא טייקידנעטשבלעז ןופ ּפיצנירּפ םעד
 ,ןעגנורעדָאפ ץלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ רַאפ ןלעטשנייא ךיז ןוא ןלעטשסױרַא

 ןשידיי םעד ןופ ןייזטסואווַאב-ןסַאלק ןופ סערעטניא ןיא קיטיונ ןענייז סָאװ

 ,טַאירַאטעלָארּפ

 ןוא ןענַאטשעג זיא ייטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד זַא 2
 -ידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןייטש רעטייוו טעוו
 ,עיצַאנ רעש

 רעד טימ ךיז ןענידַאב ןוא גנולקיוטנַא רעד ןופ טייהיירפ יד זַא 4
 -ילָאּפ ,רעלַאיצָאס רעזנוא ןיא טייקידנעווטיונ-סנבעל ַא זיא ךַארּפש רעשידיי
 -רעד ןוא .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןשיווצ טעברַא רעלערוטלוק ןוא רעשיט
 רעשידי רעד ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ דימת ײטרַאּפ רעזנוא טעוװ רַאפ
 ,?ךַארּפש

 -ַאב עלענָאיצַאזינַאגרָא עכעלטע ןעמונעגנָא ךָאנ טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 לָאז ןעמָאנ רעד .ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע --- ייז ןשיווצ ,ןסולש
 .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד :ןייז
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 -עגנָא ךיוא זיא'ס .עקָארק ןייז לָאז וויטוקעזקע-ייטרַאּפ ןופ טרָא-ץיז רעד
 לדנעמ ןופ סעצָארּפ םד-תלילע ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןרָאװעג ןעמונ
 ,וועיק ןיא סילייב

 :וויטוקעזקע ןיא --- ןרָאװעג טלייוועג ןענייז גנוריפנָא רעיינ רעד ןיא
 ,רעטסנעפ ןועמש ,ןַאמדלעפ ףלָאדַא ,סָארב בקעי .רד ,רעמַאהַארבַא ףלָאדַא
 -יירש קירנעה ,רד ,לעשימ ןַאטַאנ ,רעגצעמ ןָאמָאלַאס ,ןַאמטוג סקילעפ .רד
 דנומגיז ,רד ,רעלגייאנייא לָארַאק .רד :(.ק.צ) דנַאטשרָאפ-יײטרַאּפ ןיא ;רעב
 ,רד ןוא רעּפָארט ןתנ ,(גרעבמעל ןופ עלַא) רעדנַאמַאלַאס דוד ,רעכערבסונ
 -ָאק) רערעה ,(ווָאװַאלסינַאטס) ןַאמרעה בקעי ,(ץיווָאנרעשט) רעניטסיּפ בקעי
 -לָארטנָאק ןיא ;(שטיבָאהָארד) ןַאמדירפ .רד ,(דָארב) סעשטניירק ,(יימָאל
 ,(*+ ץיּפשרעמיצ ףסוי ,רעטייר דלָאנרַא ,רענייפ ןָאעל .רד : עיסימָאק

* 
 לא א

 -מעצעד) עקָארק ןיא זיא .פ.ך.ס.יי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט6 ןכָאנ ץרוק

 רעדיוו ..ד.09.9 רעד ןופ סערגנָאק רעט12 רעד ןעמוקעגרָאפ (1912 רעב
 יד .ייטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןגעוו ןוא ןדיי ןגעוו טריטַאבעד ןעמ טָאה
 ןרעסַאװ עשיטסילַאנָאיצַאנ ףיוא ןעמיווש טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה .ד'9

 -ייארַאפ ַא ,"עיסימָאק רעקילייװטיײיצ, .ג .ַא רעד ןיא ןטערטעגניירַא זיא יז
 ערענָאיצקַאער ךיוא ייז ןשיווצ ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ ןופ גנוקינ

 יז ,ןליוּפ ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רַאפ ןפמעק וצ ליצ ןטימ ,עשיטימעסיטנַא ןונ

 לַאפ ןפיוא ןעגנולײטּפָא-רעסיש ןפַאש טימ ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,דנַאלסור ןוא ךיירטסע ןשיוװצ המחלמ ַא ןופ

 תעב 1911 ןיא זַא ,טגָאזעג יקסנישַאד יצַאנגיא טָאה טַארעּפער ןייז ןיא
 זַא ,טניימעג יז טָאה ,גנוקינייארַאפ רעד וצ המכסה יד ןבעגעג טָאה .ד.ס.9.9 יד
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא קיטילָאּפ עכעלטייהנייא ןַא ןייז ךעלגעמ טעוו'ס
 רעטצעל רעד, .שרעדנַא ךיז טָאה טזָאלעגסױא .ײטרַאּפ רעשיליוּפ רעד
 -נוא טשינ ןרעלק ייז זַא ,ןזיוועג טָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ סערגנָאק
 יד ּפֶא ןטיה ייז רָאנ ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ קיטילָאּפ רעד ךיז ןבעגוצרעט
 -ביילג רעשיטילָאּפ ןופ גנורימַאלקָארּפ יד .קיטילָאּפ ערעדנוזַאב ןוא ענקגייא

 עכעלטייהנייא יד ןגָאלשעצ טניימ ןטסיטַארַאּפעס עשידיי יד ןופ טייקיטרעוו
 רעזנוא ,קיטילָאּפ עכעלטייהנייא ןַא ןליוו רימ זַא ,ןגָאז ןזומ רימ .קיטילָאּפ

 -רעטעברַא עשיליוּפ סָאד ןשרעה ףרַאד'ס ואוו ,דנַאל ןשיליױוּפ ןפיוא קיטילָאּפ
 ךיז ןעמ טָאה .פ.ד.סיי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטצעל םעד ףיוא, ..."קלָאפ
 -נעטשבלעז עקידנעטשלופ יד ןלעטשסױרַא רַאפ טגָאזעגסױרַא קימיטשנייא

 -רעד, .."ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא ײטרַאּפ רעד ןופ טייקיטרעווכיילג ןוא טייקיד
 ןוא ןטסיטַארַאּפעס עשידיי יד טימ ןעגנואיצַאב יד ןסיירעביא רימ ןזומ רַאפ
 -עלָארּפ ןופ ןירעטערטרַאפ עקיצנייא יד זיא .ד.ס.פ.פ יד רָאנ זַא ,ןרעלקרעד
 .ףיצילַאג ןופ טיבעג ןשיליוּפ םעד ףיוא טַאירַאט

 -ַאב ךיז ןבָאה דנַאמַאיד ןַאמרעה .רד טרפב ןוא רענדער עקינייא םגה
 -פָאה יד טקירדעגסיוא ןוא ןיקסנישַאד ןופ דייר עפרַאש יד ןכַאװשוצּפָא טימ
 סָאװ ,גנולעטש רעד ןופ טייקיטכיר יד ןענעקרענָא טעוװ .ּפ.ד.ס.יי יד זַא ,גנונ
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 -יוורעד ַא ןָא ןעמונעגנָא ךָאד רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ,טמענרַאפ .ד.ס.פ.פ יד
 רעד ףיוא ףױרַא טפרַאװ עיצולָאזער יד .,עיצולָאזער סיקסנישַאד גנורעד
 -ָאּפ רעכעלטייהנייא ןַא ןגעוו ןעמוקכרוד ןענעק טשינ רַאפ דלוש יד .9.ד.ס.יי
 ןטכַארטַאב ןָא טציא ןופ ןעמ ףרַאד רעבירעד, .(.ד.ם.פ.ּפ ןופ טריטקיד) קיטיל
 ןקידנטעברַא ןשיליוּפ םנופ ץנַאטנעזערּפער רעקיצנייא רעד רַאפ .ך.ס.פ.פ יד
 יד וצ ןלַאװ עלַא יב ."עיזעלש ןוא עיצילַאג ןופ חטש םעד ףיוא קלָאפ
 עלַא וצ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ,םייס ןשיצילַאג ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 ואוו טרָאד;, ,ןלָאז ,"העד ַא טָאה סַאלק-רעטעברַא רעד ואוו; ,סעיצוטיטסניא
 רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ,ןרעדָאפ סע טעװ סערעטניא-רעטעברַא רעד
 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ לײטנָא ןקידנכערּפשטנַא ןַא ןגעוו ןבערטש .ד 9
 .?טפַאשרעיײטשרָאפ רעד ןיא ןרעוו ןבילקעגסיוא ןלָאז סָאװ

 ,שרעדנַא טשינ טגנַאלרַאפ טָאה .ך.ם.9.9 יד לייוו ,ןעמוקעג זיא סיר רעד

 ןיא ייס טייקידנעטשבלעז ריא ןופ ןגָאזּפָא ךיז לָאז ייטרַאּפ .צָאס עשידיי יד זַא
 -ָאס ןיא ץנַאטנעזערּפער ריא עגונב ייס ,קיטילָאּפ-דנַאל רעד ןופ ןגַארפ יד
 ,ד .ס עשידיי יד עכלעוו ףיוא ,ןעגנורעדָאפ --- לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצ

 יד סָאװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ןייז םיכסמ טנעקעג טשינ טָאה ײטרַאּפ
 -ָאפ עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד יבגל ףײטש:-טרַאה ױזַא ןעוועג זיא .ד 359

 עשיטסילַאנָאיצַאנ:שיליוּפ יד יבגל קיביגכָאנ:ךייוו ןעוועג יז זיא ,ןעגנורעד
 ןַאלסעלָאב טַאגעלעד רעד טָאה סערגנָאק ןט123 ןפיוא ןעוו .,ןעגנומיטש

 -טייצ ,/ רעד ןיא טציא טציז .ד.ס.9.9 יד זַא ,ןזיוװעגנָא עדער ןייז ןיא רענבָארד
 סָאװ ,דנַאברַאּפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןטימ ןעמַאזוצ ?עיסימָאק רעקיליײו
 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשילױּפ טעדרָאמעג עשרַאװ ןוא שזדָאל ןיא טָאה

 -טנעעג םיא יקסנישַאד טָאה ,טָאקיָאב ןשידיי-יטנַא םוצ טפור ןוא םירבח
 ןופ רעדילגטימ יד טעדרַאמעג ךיוא ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשילױוּפ : טרעפ

 םעד ןטלַאהּפָא טשינ ןעקק ןדיי ןגעק טָאקיַָאב םוצ ןפור סָאד ןוא דנַאברַאפ
 -רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ םעד טימ ךיז ןקיניײארַאפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןשילױּפ

 -געהּפָאמוא רעד ןופ עגַארפ רעד ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס ןעוו ,(.ר.ז.נ) דנַאברַאפ
 ןלױּפ ןופ טייקיג

 -ייא ןענייז ןעײטרַאּפ עדייב ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןסיירעביא ןבילוצ
 -עגסױרַא (.ד.0.9.9) עיצקעס רעשידיי רעקידרעירפ רעד ןופ רעריפ עקינ
 ,רעבוב לאפר .רד ,םוַאברעטעצ ןַאילימיסקַאמ .רד ; .פ.ד.ס.יי רעד ןופ ןטערט
 ןוא רעדילגטימ םתס יד .רענבָארד ףעזוי .רד ךיוא יו ,רעדנַאמַאלַאס דוד
 עיצקעס רעשידיי רעקידרעירפ רעד ןופ רעוט טייהרעמ עסיורג יד ךיוא
 | ..9.ד.ס.יי רעד ןיא ןבילבעג ןוא ןעגנַאגעגטימ טשינ ןענייז

 טריפעג וויסנעטניא רעטייוו טָאה גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 זיא'ס .ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא יד םורַא סעיצקַא עשיטילָאּפ ןוא טייקיטעט ריא
 -ַאוצ רעטשרע רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ךיוא (19123 רעבָאטקָא) טלָאמעד
 -עד 17 .טנגוי רעקידנרידוטש רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ רָאפנעמ

 ,ןטנעדוטס ןוא ןטסיזַאנמיג 500 טריטנעזערּפער ןבָאה טעטש 8 ןופ ןטַאגעל
 רעד ןופ גנולעטש ןוא עיגָאלָאעדיא רעד טימ טריזירַאדילָאס ךיז ןבָאה ייז

 108 ,(י* טרפב עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןוא .ללכב .ּפ.ד.ס.יי



 גנוגעווַאב-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד .7

 -שרע יד ..ּפ.ד.ס.יי ןיא טרָא קיטכיוו ַא ןעמונרַאפ קידנעטש טָאה טנגוי יד
 ןפַאשעג זיא עיצילַאג ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עט
 זיא'ס רעדייא רעירפ רָאי ַא טימ .ה .ד ,1904 רָאי ןיא ,עקָארק ןיא ןרָאװעג
 עטשרע יד ןשיװצ ןעוװעג ךיוא זיא יז .9.ד.ס.יי יד ןרָאװעג טעדנירגעג

 ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא
 ,גנודנירג ריא ךָאנ ףכית

 "ץּפורג-סטרָא? ןַא ןעוועג זיא עקָארק ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד יוװ ױזַא
 ןטימ ךיירטסע ןופ רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ םעד ןופ
 .עינַאּפמַאק ַא טימ ריא ןגעק סױרַא ףכית .ד.ס9.9 יד זיא ,ןיוו ןיא טרָא-ץיז
 ,ןיוו ןיא גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד ייב עיצַאזינַאגרָא יד טרסמרַאפ טָאה יז
 ןפיוא טנגוי-רעטעברַא יד טריפרַאפ סָאװ ,עשיטסילַאנָאיצַאנ ַא זיא יז זַא
 רעשינַאגרָא ןַא ןעװעג זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד .םזיטַארַאּפעס ןופ געוו
 ןענייזס ןעוו ,ךיירטסע ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ לייט
 -יוא יו ,סעיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןופ ןעײטרַאּפ ,ד .ס יד ןרָאװעג טיובעגפיוא
 ןופ ?ײטרַאּפ-טמַאזעגע רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ןלייט עמָאנָאט

 רעד רעטנוא טלעטשעג ךיז סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ענלצנייא יד ןבָאה ,ךיירטסע
 -לַארטנעצ רעד זיא אלימב .ןעײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ ערעייז ןופ גנוריפנָא
 דנַאברַאפ ַא ןרָאװעג ךיירטסע ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ דנַאברַאפ
 טשינ רע טָאה ןעמָאנ םעד םגה ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשטייד ןופ זיולב
 ,ןטיבעג

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי זַא ,רָאלק ןעװעג זיא םעד בילוצ
 ןיא ןביילברַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה .פ.ד.ס.יי רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה
 -עגרָאפ ןענייז ןזײרק:-ײטרַאּפ עשידיי יד ןיא .?דנַאברַאפ-לַארטנעצ, ןשטייד
 ,דנַאברַאפ-טנגוי ןשידיי םענעגייא ןַא ןפַאש ןגעוו סעיסוקסיד ןעמוק

 דנַאברַאפ-לַארטנעצ רעד טָאה .ד.תפ.9 רעד ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא

 וצ םוטַאמיטלוא ןַא טימ עקָארק ןייק טַאגעלעד ַא טקישענסױרַא ןיוו ןופ
 ןעננואיצַאב עריא רעביא טסיײר יז רעדָא :עּפורג-סטרָא רעשידיי רעד
 -טנגוי רעד ,עּפורג-סטרָא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד רעדָא ,,8.ד.ס.יי רעד טימ
 ןבעגעגסױרַא טָאה דנַאברַאפ רעד ןעמָאנ סנעמלװ ףיוא ,סלעזיימ רעוט
 -יטכעמלופַאב ןייז ןבעגקירוצ זומ ,עּפורג-סטרָא רעד רַאפ עיצַאזירָאטיױא יד
 -יירטסע רעד ןופ רעריפ רעטסואװַאב ַא ,דנַאברַאפ ןופ חילש רעד .גנוק
 זַא ,ןעזעגסיורָאפ טָאה ,עבַאַאר ,גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיכ
 םמותשנ םעד בילוצ זיא רע .ןעגניד ךיז ןוא ןעלדנַאהרַאפ םיא טימ טלוװ'מ
 ןסָאלשַאב קימיטשנייא טָאה עקָארק ןופ עפורג:סטרָא יד ןעװ ,ןרָאװעג

100 



 ןוא עּפורגיסטרָא רעד ןופ עיצַאזירָאטױא יד עלַארטנעצ רעד ןבעגקירוצ
 ,דנַאברַאפ ןופ ןטערטסױרַא

 ןיא ,גנולמַאזרַאפ -רעדילגטימ רענײמעגלַא ןַא ףיױא ןעשעג זיא סָאד
 ךָאנ .רעטעברַא עכעלטנגוי 600 רעכעה טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו
 סעדער-טסעטָארּפ עפרַאש ךָאנ ןוא ןיוו ןופ חילש םעד ןופ עדער רעד
 ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא .ד 9.9 רעד ןגעק סרעוט-טנגוי עשידיי ןופ
 יד ןפור ןוא דנַאברַאפ-לַארטנעצ םעד ץזָאלרַאפ וצ סולשַאב ַא ןרָאװעג
 -רַאפ ןשידיי םענעגייא ןַא ןפַאש ֹוצ עיצילַאג ןיא טנגוי-רעטעברַא עשידיי
 -עד ,ערעדנַא יד טגלָאפעגכָאנ ףכית ןבָאה ליּפשייב ןקיזָאד םעד ,דנַאב
 -עשפ ,ענרָאט ,גרעבמעל ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עקידנריטסיזקע טלָאמ

 | ,ירטס ןוא לשימ
 -עּפש טייצ עצרוק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 ןופ דנַאברַאפ םעיינ םנופ טוטַאטס ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,(1906) רעט
 ןיא טרָאיץיז ןלַארטנעצ ןטימ עיצילַאג ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי יד

 .עקָארק
 ןעמ רעכלעוו ףיוא ,ץנערעפנָאק עטייווצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1910 ןיא

 סקואוו ןקידנלעטשנדירפוצ ַא רעבָא ןכעלעמַאּפ ַא ןלעטשטסעפ טנעקעג טָאה
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 "טנגוי יד ןעמוקַאב טָאה טעּפמיא םעיינ ןוא תוחוכ-סנבעל עשירפ
 -ידי רעד טימ .ף.ד.סיי רעד ןופ סערגנָאק-סגנוקינייארַאפ ןכָאנ גנוגעװַאב
 ןבָאה סערגנָאק םענעי ףיוא ,1911 רָאי ןיא ,.ד.ס.9.9 רעד ןופ עיצקעס רעש
 -רַאפ ךיז עניווָאקוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד
 ךיוא גנוקינייארַאפ טניימעג טָאה סָאד ..פ.ד.ם.יי רעד טימ לעיציפָא טקיגייא
 -עוַאב-טנגוי רעד טימ עניווָאקוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי יד ןופ
 טריטסיזקע טלָאמעד ןבָאה עניווָאקוב ןיא .עיצילַאג ןיא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ גנוג

 ןיא ךָאנ ,ץיווָאנרעשט ןיא ץוחַא ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשידיי
 -עגנָא ןעוועג ךיוא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד טָא .טעטש ערעדנַא עקינייא
 -טסע ןיא רעטעברַא עכעלטנגוי יד ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ םעד ןיא ןסָאלש
 יטנגוי רעד וצ טרעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז ייז ןבָאה ןרָאי עטצעל יד .ךייר

 רעשידיי רעד ןופ סערגנָאק:סגנוקינייארַאפ רעד .עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב
 ןסילשוצנָא ךיז לַאנגיס רעד ןעוועג ייז רַאפ זיא גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס

 .לעיציפָא

 ןטָארטעגוצ עיצַאזינַאגרָא יד זיא סערגנָאק-סגנוקינייארַאפ ןכָאנ דלַאב
 ןופ םולח רעד ןעוועג זיא סָאד .ןַאגֹרָא ןכעלשדוח םענעגייא ןַא ןבעגוצסיױרַא
 -ײארַאפ-ײטרַאּפ רעד ךָאנ טשרע רעבָא ,ןרָאי עלַא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד
 -ַאגרָא רעניוװָאקוב יד .טכעלקריוורַאפ ןרעו טנעקעג םולח רעד טָאה גנוקינ
 טייז רעייז ןופ רעייטשוצ ַא יו טעברַא יד טָא ןעמונעגרעביא ןבָאה סעיצַאזינ

 ןײגוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה 1912 רַאונַאי ןטשרע םעד ןוא גנוקינייארַאפ רעד וצ
 ,דנעגוי עיירפ יד ןעמָאנ םעד רעטנוא ץיווָאנרעשט ןיא ןַאגרָא רעכעלשדוח רעד

 ןופ ןַאגרָא רעד יו טנכייצַאב טשינ ךיז לַאנרושז רעד טָאה לעיציפָא
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 -עסערּפ ןשיכיירטסע ןקיטלָאמעד םעד רעטנוא .טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד
 -עּפ ?עשיטילָאּפמוא/, ןַא יו םינּפל ןײגוצסױרַא רעטניזעג ןעוועג זיא ץעזעג
 ,דנעגוי עיירפ יד :ןעװועג זיא ןעמָאנ רעלעיציפָא ריא ,טפירש עשידָאיר
 עכעלדנעגוי עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןַאגרָאפ :בָאגוצ ַא טימ

 ואוו ,טרָא סָאד יו ןבעגעגנָא ןעוועג ןענייז עקָארק ץיווָאנרעשט .,?רעטײברַא
 ,טניישרעד טפירשטייצ יד

 ןבעגעגסױרַא ,ריּפַאּפ ןטוג ףיוא טקורדעג ןעוועג זיא טפירש-שדוח יד
 רעריפ ןופ רעדליב ןעוועג ןענייז רעמונ ןדעי ןיא .קידװעגרָאז ןוא קיטכיצ
 -ָארּפער ךיוא יוװ ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ
 -ָאס טקורדעג ןעוועג ןענייז לַאנרושז םעד ןיא .רעדליב-טסנוק ןופ סעיצקוד
 ןשיווצ .ןָאט ןשירעפמעק ,ןקידעבעל ַא ןיא ןבירשעג ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצ
 עשיטסילַאיצַאס עטנַאקַאב ןופ ןעמענ יד רימ ןענעגעגַאב רעטעברַאטימ יד

 -עּפש ןַאמרעבליז טרעבלַא ןוא רעניטסיּפ בקעי :עניוװָאקוב ןופ רעביירש
 ןיא גנוטייצ-גָאט רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד רעט
 -גסיוו ערעלוּפָאּפ עריא) שטיוװָארָאגירג ַאנַאיטַאט ?'סטרעװרָאפ, ץיווָאנרעשט
 לָאצ ַא ןיא ךיוא ןרעו טצעזעגרעביא ןגעלפ שטייד ףיוא ןרושָארב עכעלטפַאש
 ,רעוט-יײטרַאּפ רעשידנוב רעטנַאקַאב ַא ,ןַאמדירפ לרעב ;(כַארּפש ערעדנַא
 -ַאב ַא ןיא ;הליהק רעציווָאנרעשט רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוו ַא רעטעּפש
 עיירפ יד זיא ןבירשעג .,רוטַארעטיל ענייש ןעוועג ךיוא זיא סָאמ רעטצענערג
 .ןרָאי ענעי ןופ שידיי רעניווָאקוב ןטשטיידרַאפ-ךעלשּפיה םעד ןיא דנעגוי
 ןדיימוצסיוא עיצקַאדער רעד ןופ ימ עסיורג יד ןענעקרעד רעבָא ךיז טזָאל'ס
 טריפעג עיצקַאדער יד זיא טייצ ַא .ןטנעמעלע-ךַארּפש עשטייד ךעלגעמ טייוו יו
 ,בָאקַאי דנומגיז .רד טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעניוװָאקוב ןטנַאקַאב ןופ ןרָאװעג
 ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא רעבעגסױרַא רעד יו זיא ןָא 1912 רעבמעווָאנ ןופ
 "ער רעשינכעט רעד ןופ טסַאל יד .ןַאמסיק ףסוי טעמתחעג לַאנרושז םעד
 -רַאפ עסיורג .ןבתכ הרש ףיוא ןלַאפעג זיא .וו.זַא.א ןרוטקערָאק יו עיצקַאד
 ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד ךיוא ןגָארטעג ןבָאה לַאנרושז םעד רַאפ ןטסניד
 רעטעברַארעקורד ַא ,ןבתכ סוקרַאמ לכ:םדוק :עילימַאפ-בתכ רעד
 ךיוא ןוא טעברַא רענייפ-שינכעט רעד רַאפ טגרָאזעג טָאה רעכלעוו ,ךַאפ ןופ
 -סינימדַא רעד טימ טריפעגנָא טָאה עכלעוו ,עיציג רעטסעווש ערעגניי סחרש
 ,לַאנרושז םעד ןופ עיצַארט

 ,גנורעטסיײגַאב ןוא עביל טימ לַאנרושז םעד ןעמונעגפיוא טָאה טנגוי יד

 ,סעגַאלפיוא יירד וליפַא רעדָא ייווצ טקורדעג ןעמ טָאה ןרעמונ עקינייא ןופ
 רעכלעוו ,רָארוקָארּפ רעד לַאנרושז םעד רעביא טכַאװעג טָאה גנערטש רעייז
 .תונמחר ְןַא טרירוזנעצ םיא טָאה

 טלָאמעד ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאיצַאס עשידיי עקרַאטש
 רעטרע ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא ,ץיווָאנרעשט ,גרעבמעל ,עקָארק ןיא ןעוועג
 א קיטעט ןעוועג זיא סע ואוו ,ןיוו ןיא ךיוא יוװ ,עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ
 ,ןצניוװַארּפ-חרזמ-ןופצ יד ןופ רעטעברַא עכעלטנגוי עּפורג

 ץנערעפנָאק-דנַאל ַא עקָארק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא 1912 לירּפַא ןיא
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 ןוא ןטכירַאב יד .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ דנַאברַאפ-טנגוי ןשידיי םעד ןופ
 עיירפ יד ןופ ןרעמונ יירד ןיא ךיז ןעיצ ץנערעפנָאק רעד ןגעוו ןעלקיטרַא יד

 ,(19132 ינוי ןוא יַאמ ,לירּפַא) דנעגוי
 -רָא לָאצ יד ,ןטַאגעלעד קיצכעז ןעמונעג לייטנָא ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא

 ינַאגרָא ייווצ) עקָארק :עיצילַאג ןיא ,21 ןפָארטַאב טלָאמעד טָאה סעיצַאזינַאג
 ,דָארב ,גרעבמעל ,לשימעשּפ ,עשייר ,ץנַאס-יינ ,ענראט ,וָאנַאשק ,(סעיצַאז
 -רַאט ,שטיבָאהָארד ,ווַאלסירָאב ,ירטס ,ווַאלסינַאטס ,ווַאלסָארַאי ,װעשטָאלז

 ןייא --- ןוא ,ענרַאד ,ץַאש ,ץיװעדַאר ,ץיװָאנרעשט :עניוװָאקוב ןיא ;לָאּפָאנ
 ,ןיוו ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ץנערעפנָאק יד זיא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ דנַאטשרָאפ-יײטרַאּפ ןופ ןעמָאנ ןיא
 :ןעוועג ןענייז רעסירגַאב ערעדנַא .ןַאמסקילג .ז .רד ןופ ןרָאװעג טסיױגַאב
 -סילַאיצָאס ןופ ןייארַאפ) ןייטשניבור ,(ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ רעטסנעפ
 -עג ןענייז'ס ,(ןטנעדוטס עשיטסילַאיצַאס) רעמאהארבא ,(רעקימעדַאקַא עשיט
 רעד ףיוא .ןעגנוסירגַאב עשיפַארגעלעט ןוא עכעלטפירש ליפ ךיוא ןעוו

 ,ץנערעפנָאק יד טקידנעעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו טימ ,גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוא ץיווָאגרעשט ןופ ןבתכ סוקרַאמ :טדערעג ןבָאה
 ,קערַאמ ,רד (.ד.ס.ּפ.ּפ) עקָארק ןופ טַאטוּפַײד

 -ינַאגרָא רעד רַאפ טוטַאטס םעיינ ַא טעברַאעגסױא טָאה ץנערעפנָאק יד
 "טנגוי רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןגעוו ןסולשַאב ייר א ןעמונעגנָא ןוא עיצַאז
 -סטעברַא רעקידהעש 8 ,"טנגוי-ןרעלק רעד רַאפ ןצעזעג-ץוש יװ ,גנוגעווַאב
 -רעוועג, רעד ןופ םרָאפער ,(גָאטנוז רעדָא תבש) ךָאװ-ורּפָא עקידהעש 26 ,גָאט
 ןעמוקַאב ןגעלפ רעטעברַא עכעלטנגוי עכלעוו ןיא ,ןלוש-הכולמ יד) ?לוש-עב

 טָאה עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד .(רעסעמ ץיּפש ןפיוא גנודליב עניימעגלַא
 רעד לָאז רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי יד רַאפ זַא ,טרעדָאפעג ךָאנ םעד ץוח
 -נע ןוא יד רַאפ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןרעוו טריפעג טכירעטנוא-לוש
 יז .טפמעקעג שיגרעבע עיצַאזינַאגרָא טנגוי יד טָאה ןעגנורעדָאפ עכעל
 ,טסייג ןשיטסילַאיצָאס ןיא טייקיטעט-גנורעלקפיוא ןַא טריפעג ךיוא טָאה

 -אעדיא ןכיוה ןופ ןעגנורדעגכרוד ןעועג זיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד
 ןפיוא טייקיטעט ריא טצענערגַאב טשינ יז טָאה ןָא ביײהנָא עמַאס ןופ .םזיל
 דלעפ-סטעברַא "ךעלצעזעג; ריא ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,טיבעג ןלערוטלוק
 יז ןוא טייקיטעט רעשיטילָאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז .ןטוטַאטס יד טיול
 .,פ.ד.ס.יי רעד ןופ דלעפ-ףמַאק ןפיוא ןעייר עטשרע יד ןיא ןעוועג קידנעטש זיא
 ןופ רעוט עטנכייצעגסיוא ןעמוקעגסױרַא רעטעּפש ןענייז ןעייר עריא ןופ
 .עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רישידיי רעד

5 
 לא יא

 קרַאטש ןעוועג זיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןשיוװצ זיולב טשינ
 זיא עבלעז סָאד ,ןעיידיא עשידנוב יד ןופ ןוא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ העּפשה יד
 ,טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןשיװצ ןעוועג ךיוא
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 -קעלעטניא לָאצ עשּפיה ַא ןעייר עריא ןיא טגָאמרַאפ טָאה .פ.ד.ס.יי יד
 ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי עטעדליבעג שימעדַאקַא ,ןלַאוט
 גנוגעװַאב רעד טנידעג ןבָאה ןוא סעיסעפָארּפ עלַארעביל ענעדישרַאפ ןיא
 ןַא ןָא לענָאיצרַָאּפָארּפ ןעוועג זיא לָאצ רעייז .טייקנבעגעגרעביא סיורג טימ
 ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא ייוצ יד ייב יו ערעסערג ַא ךרע
 עכעלטניירפמוא יד תמחמ .רעשיניַארקוא ןוא רעשיליוּפ רעד ייב -- עיצילַאג
 זיא טקַאפ רעד טָא סָאװ שודיח ןייק טשינ זיא .ד.ס.9.9 רעד טימ ןעגנואיצַאב
 -טסעדנופ ..ד.ס.פ.9 רעד ןּופ גנוריפנָא רעד ייב האנש-האנק ןופ לַאוװק ַא ןעוועג
 -ּפִא טשינ לָאמנײק סעיצקַא עשיטילָאּפ עסיורג ייב .פ.ד.ס.יי יד טָאה ןגעוו
 רענדער טימ ףליה וצ ןעמוק ריא .ד.ספ.פ רעד ןופ גנַאלרַאפ םעד טגָאזעג

 ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב רעדָא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ףיוא

 רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז ןלַאוטקעלעטניא עשידיי עגנוי
 ערעווש עטשרע יד ןיא רעוט עטסקיטכיוו עריא ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא .ּפ.ד.ס.יי
 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ ייז ןענייז ןעמוקעג ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאי
 םעד טָא .,עדנַאגַאּפָארּפ רעכעלרעסיוא ןַא ןָא ,קידנעטשבלעז ןוא ןיילַא גנוגעוו
 .ןייזטסואווַאב רעשידיי ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעייז ןזיועג ייז טָאה געוו
 ןופ ןסקַאװעגסױרַא .פ.ד.סי- רעד ןופ רעגנעהנָא עיירטעג ןענייז רעטעּפש

 -וא יד ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג עשיטסילַאיצַאס עשיטנעדוטס
 -טלעוו טריזילַאטסירק ךיז ןבָאה ןטרָאד .סעיזַאנמיג יד ןיא ןוא ןטעטיזרעוויג
 ןעיידיא ןופ לגנַארעג ןיא ןעגנוטּכיר עשיטילָאּפ טרימרָאפ ןוא ןעגנואיושנָא

 .ןגַארפ עשידיי ןוא ןעמעלבָארּפ-טלעוו םורַא

 ןוא ץיווָאנרעשט ןופ ,עקָארק ןוא גרעבמעל ןופ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא
 א .עטסויטקַא ךעלטפַאשלעזעג יד ןעוועג ןטנעדוטס עשידיי ןענייז ןיוו

 -עג שיטסינויצ ןעוועג זיא טפַאשנטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג
 דצמ סע זיא ,דנוב ןופ טרָאװ סָאד ןרעה טוָאלעג ךיז טָאה סע ןעוו .טמיטש
 ןסילשנָא רעבָא ,םזַאיוטנע סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןטנעדוטס ליפ
 ןגעק ,םָארטש ןגעק ןעמיווש :טניימעג טָאה .פ.ד.ס.יי רעד ןיא לעיציפָא ךיז
 רעד ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,טניירפ ןוא ןגעלָאק טייהרעמ רעד
 טשינ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךיוא זיא'ס .גנוגעװַאב-ןטנעדוטס רעשיטסינויצ
 ךיז ןעלסײרטּפָא טניימעג טָאה סע לייוו ,ערעירַאק רעד רַאפ ןדָאש קיניײװ
 הכרב-לזמ יד קיגנעהּפָא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןופ ,סַאלק ןשיטַאבעלַאב םנופ

 ןעועג זיא רערעוװש ךָאנ .עיסעּפָארּפ רעשימעדַאקַא רעקידנעמוק רעד ןיא
 גנערטש טָאה עיצַארטסינימדַא-לוש יד ואוו ,סעיזַאנמיג יד ןיא געוו רעד
 ,רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ַא ןופ ןּפורג ןייק ןפַאש טשינ ךיז ןלָאז סע זַא ,טיהעג
 .תועינמ עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא עלַא יד ןעוועג רבוג טָאה טנגוי יד רעבָא

 ןבָאה סעיזַאנמיג יד ןופ ןסַאלק ערעכעה יד ןיא ןוא ןטעטיזרעווינוא יד ןיא
 -וטס עגנוי יד .עדנַאגַאּפָארּפ ןוא גנודליבטסבלעז ןופ ךעלזיירק ןפַאשעג ךיז
 -ײטרַאּפ יד ןופ ןבעל עקיטסייג סָאד טרעכײרַאב קיניוו טשינ ןבָאה ןטנעד
 -רוטלוק ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ייז .דנַאל ןצנַאנ ןרעביא סעיצַאזינַאגרָא
 עכעלגעטיגָאט ,עלופ-ימ יד רעבָא רקיע רעד ,טעברַא עשיטילָאּפ ןוא טעברַא
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 עגנוי ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעפָארּפ ןיא וליפַא .טעברַא-ריזינַאגרָא
 רעד ןיא ןפלָאהעג לָאמטפָא ןוא טעברַא רעד וצ טלעטשעג ךיז ןטנעדוטס

 -וצ ידכ ,עכעלטקניּפ-שיטַארקָארויב ַא ,"ןּפורג-סטרָאק ןופ עיצַארטסינימדַא
 .ןיוו ןיא ?סעלַארטנעצ; עכעלטניירפ קירעביא טשינ יד ןלעטש וצ ןדירפ

 -טפָא ,ןּפורג עזיול ,עלַאקָאל ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז ןטנעדוטס יד
 -ינַאגרָא עכעלטירשטרָאפ ,עשיטילָאּפמוא ןופ ןלייט ןעוועג ייז ןענייז לָאמ
 ןטערטעגוצ ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןענייז רעטעּפש .סעיצַאז
 ,צָאס רעשידיי רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא ןפַאש וצ
 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק ַא ןפורעג ןבָאה ייז ,ײטרַאּפ .מעד
 -עפנָאק רעד וצ ,1913 רעבָאטקָא ןט22 ןוא ןט21 ןופ געט יד ןיא ,;קָארק ןיא
 "ויטוקעזקע ןופ ןעמָאנ ןיא .טעטש 8 ןופ ןטַאגעלעד ןעמוקעג ןענייז ץנער
 ןעמָאנ ןיא ,סָארב .י .רד ןופ ןרָאװעג טסירגַאב ץנערעפנָאק יד זיא טעטימָאק
 .רענייפ ןָאעל .רד ןופ טעטימָאק רעוועקַארק ןופ

 ךיז טָאה ײטרַאּפ יד טשינ ,טרירָאנגיא ץנערעפנָאק יד טָאה .ד.ם.פ.פ יד
 עשיטנעדוטס ריא טשינ ,ןעגנוטַארַאב יד וצ גנוטעברַאפ רעד ףיוא ןפורעגּפָא
 רָאפנעמַאזוצ םעד וצ טרָאװ ַא ןגָאז וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא
 ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ,איניופס ןײארַאט רעד רָאנ .ןגעלָאק עשידיי עריא ןופ

 טָאה רעכלעוו ,טַאגעלעד-טסַאג ַא טקישעג טָאה ןלױּפ-ןיורק ןופ עציוועל- ,5
 עשילױּפ יד .עדער-גנוסירגַאב עמרַאװ ַא ןטלַאהעג ץנערעפנָאק רעד ףיוא
 ןפיוא יװ ןָאט ןבלעז םעד ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא טריגַאער טָאה עסערּפ
 -לושַאב יד ןטַאגעלעד יד ףיוא ןפרָאװעג טָאה יז : .פ.ד.ס.יי רעד ןופ סערגנָאק

 ,טנרָאװעג טָאה ןוא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןופ םיאנוש ןענייז ייז זַא ,גנוקיד
 ...?רַאפעג עשיקַאװטיל, ַא ךיז טזייוַאב סע זַא

 רעד ןופ םענרַאפ ןגעוו ןרָאװעג טעטכירַאב זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא
 ןפורג עזיול ןיא טקיניײארַאפ ןעוועג ןענייז רעדילגטימ 500 םורַא : גנוגעווַאב

 90 -- עקָארק ןיא ןעװעג זיא עיצַאזינַאגרָא עטסקרַאטש יד .דנַאל ןרעביא
 רעדילגטימ לָאצ עכײלג יד טעמכ ;ןטסיזַאנמיג 110 ןוא רעקימעדַאקַא
 ןעוועג ןענייז רעדילגטימ רעקילטנעצ ןוא גרעבמעל ןיא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה
 -רעשט ,ווַאלסינַאטס ,לשימעשּפ ,עציווָאדאוו ,דָארב :טעטש ערעדנַא יד ןיא

 ,ןיוו ןוא ץיוװָאנ

 ָאוינ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד ןענייז ןעגנוטַארַאב יד
 גנואיצַאב עטסמרַאװ יד ןוא טייקפייר עשיטילָאּפ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןוא
 םוצ עיצולַאזער ענעמונעגנָא יד תודע טגָאז םעד ןגעוו .ײטרַאּפ רעד וצ
 טָאה סע סָאװ ,עיגָאלָאעדיא רעזנוא :גנונדרָא-גָאט רעד ןופ טקנוּפ-טּפיוה
 רעשירָאטסיה רעד ןופ זילַאנַא ןַא ךָאנ .(עקָארק) ץילסייו .ס טרירעפער
 זַא ,ריפסיוא םוצ עיצולָאזער יד טמוק סָאג רעשידיי רעד ףיוא גנולקיװטנַא
 עיגָאלָאעדיא יד ךיוא זיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םנופ עיגָאלָאעדיא יד;
 רעד ןופ טסקעט רעד זיא טָא ."טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ
 : עיצולָאזער

 סָאד עכלעוו ןיא ,רעדנעל יד ןופ גנולקיװטנַא עשיטסילַאטיּפַאק יד,
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 טפַאשלעזעג עשידיי יד טלַאּפשעצ ,ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא טבעל קלָאפ עשידיי

 ןוא ןדיי יד ןופ טייקכעלטייהנייא עלַאנָאיצַאנ יד טגָאלשעצ ,ןסַאלק ןיא

 ןיא קידנסקַאװ .סַאלק-רעטעברַא םעד טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא טפַאש

 -ָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןקידנפמעק םנופ ןעייר יד ןיא ךיז רע טלעטש ,לָאצ

 -ָאס םנופ ןטיבעג עלַא ףיוא גנואיירפַאב ןייז רַאפ ןפמעק וצ ידכ ,םזילַאיצ

 רעצנַאג רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןטימ טנַאה ייב טנַאה ידכ ןוא ןבעל ןלַאיצ

 ןַא ןרעו ןלעװ ןעלטימ-עיצקודָארּפ יד ןעוו ,גָאט םעד ןרעטנענרעד טלעוו

 ,טפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןופ םוטנגייא
 ןביירשפיוא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד זומ ליצ םעד רַאפ ףמַאק ןיא

 ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנוזָאל יד ןָאפ ןייז ףיוא
 -עלָארּפ רעשידיי רעד ןרעו קיטכעמ טעװ ריא ךרוד ןוא טכַאמ זיא רוטלוק
 ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ךַארּפש יד זיא סָאװ ,ךַארּפש עשידיי יד ןעוו ,טַאירַאט
 עלַא ןיא ןעוו ,ןבעל ןכעלטכער-שיטילָאּפ ןיא ןרעװ טקיטכערַאבכיײלג טעוװ

 ,ןײלַא קלָאפ סָאד ןרידיצעד טעוװ קלָאפ ןשידיי םנופ ןטייהנגעלעגנָא-רוטלוק
 עיגָאלָאעדיא יד ךיוא זיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םנופ עיגָאלַאעדיא יד

 ."טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ
 -ָאיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא טעברַא רעזנוא טקנוּפ םוצ ןטַארעּפער טימ

 ,(עקָארק) שטיװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא ןטערטעגסױרַא ךָאנ ןענייז ןגַארפ עלענ

 ןייטשנרָאב ןוא (גרעבמעל) רעמלע ,(לשימעשּפ) ןהָאז

 ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןבָאה גנורעטסיײגַאב סיורג טימ
 ?פטלַאג יד .,ץנערעפנָאק רעד ןופ ןטכירַאב יד ןעמונעגפיוא דנַאל ןרעביא

 גנוריפנָא רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןלַאוטקעלעטניא
 גנוי ןעוועג ךָאנ עלַא ןענייז ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ

 םעיינ ַא ,עידרַאװג עגנוי ַא ןסקַאװרעטנוא ןעזעג ןעמ טָאה ןיוש ןוא ןרָאי ןיא
 .9.ד.ס-י רעד ןופ ןעייר יד ןיא רעפמעק עטעדליבעג רוד

 רעלופגנונפָאה רענעי ןופ רעבירַא זיא םישדח 9 יװ רעמ טשינ רעבָא
 עלַא טעמכ ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכַארבעגסיױא זיא'ס יװ ,ץנערעפנָאק

 ןבָאה ייז ןופ קיניו טשינ .טסניד-רעטילימ ןיא קעװַא טזומעג ןבָאה ייז ןופ

 רעבָא בור רעסיורג רעד .רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןבעל רעייז ןריולרַאפ
 רעייז ןוטעג ןוא ןלַאעדיא-טנגוי ערעייז טנידעג רעטייוו המחלמ רעד ךָאנ טָאה
 ןזעידיי םענײײמעגלַא םעד ןופ ןעייר יד ןיא ןיוש טעברַא ענעבעגעגרעביא
 ,ןליוּפ םענעמוקעגפיוא םעיינ םעד ןיא דנוב-רעטעברַא
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 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא 8

 ןכרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא גנולקיװטנַא עלַאמרָאנ עקידרעטייוו יד
 עיצַאזיליבָאמ יד ןריטערקעד ןכָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ןַאגרָא-ײטרַאּפ םעד טכַאמרַאפ ןענַאגרָא-גנוריגער יד ןבָאה ,יײמױַא רעד ןופ
 ילוי 21 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטצעל רעד .טַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד
 רעד ןופ ךורבסיוא; םעד טעמדיוועג ןעוועג זיא לקיטרַא-טייל רעד ,4
 -עגסיוא ןעוועג לטרעפ ַא ןוא רענייא זיא ןטלַאּפש יירד יד ןופ רעבָא ,"המחלמ
 ןסייו ןסיורג ַא טַאהעג טָאה טייז עטשרע יד ןוא רוזנעצ רעד ןופ ןטינש
 ,קעלפ

 החכות עצנַאג יד ןרָאװעג ןסָאגעגסיױא זיא עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ףיוא
 יד טָא ןענייז ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד ןיא ןיוש .המחלמ-טלעוו רעד ןופ

 -נָא ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ הכולמ רעשיכיירטסע רעד ןופ ןצניוװָארּפ-חרזמ
 -טנַא זיײװנסַאמ זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ןעײמרַא עשירַאצ עשירעפיירג
 טָאה ,טנעקעג טָאה סע רעוו .ךיירטסע ןופ ןצניװָארּפ-ברעמ יד ןיא ןפָאל
 .ןעמהעב ןוא ןערהעמ ןייק ןפָאלעג ןענייז ערעדנַא ,ןיוו ןייק ןגָאלשרעד ךיז
 קעװַא המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןענייז עקירָאי-לטימ ןוא עגנוי יד

 רָאי ריפ יד ןופ ךשמ ןיא .ןטנָארפ-סגירק יד ףיוא ןוא טסניד-רעטילימ ןיא
 -טפָא סעיניל-טנָארפ יד ךיז ןבָאה ,המחלמ יד טרעיודעג טָאה'ס סָאװ ,טייצ
 -עלטנייפ ַא ןגָארטוצרעבירַא טַאהעג טָאה גנורעקלעפַאב יד יצ .ןטיבעג לָאמ

 ךרוד ?גנואיירפַאב; ַא יצ ,רעטילימ ןשיסור ןופ עיצַאּפוקָא ןוא עיזַאװניא עכ
 -ירעטילימ רעגנערטש ַא טימ ןדנוברַאפ ,ןעײמרַא עשירַאגנוא-שיכיירטסע יד
 עצנַאג יד ןטיבעג-חרזמ עשיכיירטסע יד טָא ןענייז ,עיצַארטסינימדַא רעש
 טימ ,סעיצַארעּפָא-המחלמ ןופ טיבעג ןטסגנע םעד ןופ לייט ַא ןבילבשג טייצ
 ,רָארעט ןוא ריקליוו:ייצילָאּפ ,דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב ןופ ןשינעקישנָא עלַא

 -נידַאב עכלעזַא ייב טייקיטעט טערעטיירב רעקינייװ-רעמ ַא ןריפ ןגעוו
 עקינייא ןיא ךָאנ ןוא עקָארק ןיא ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק טָאה ןעגנוג
 ואוו ,ןיוו ןיא .סעיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאהוצפיוא טימַאב ךיז ןעמ טָאה רעטרע
 טָאה ,עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ םיטילּפ םָארטש רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס
 ןיא ,שטייד ןוא שידיי ןיא ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא 1915 ןיא .9.ד.ס.יי יד
 טנידעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,שטיוװָארדנַאסקעלַא םלשהליוו ןבָאה 6

 -ײטרַאּפ םעד טבעלעגפיוא רעקענ עשוהי ןוא ,ןָאזינרַאג רעוועקָארק ןיא
 -ײטרַאּפ .ןזיירק-רעליש ייווצ ןפַאשעג ךיוא טָאה'מ .עקָארק ןיא טעטימָאק
 -רַאפ-ץוש ןרָאטַאקָאל ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ןפורעג ןעמ טָאה ןעגנולמַאזרַאפ
 יד ןוא עינעשטָאנדעיז עיצַאזינַאגרָא-רעליש יד קיטעט ןעוועג ןענייז'ס .ןייא
 ןענייז קעזנָאױוז ןיא .קעזנָאױוז עיצַאזינַאגרָא (עשיטנעדוטס) עשימעדַאקַא
 ,ץישוויל ווַאלסינַאטס ,עפָאי סירָאב ,שטיװָארדנַאסקעלַא םלעהליוו וויטקַא ןעוועג
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 רעטעּפש) עדנַאטס דרַאשטיר ווַאלסינַאטס ןוא דרַאבסָארג ַאשַאס ןוא אטסוג
 -מוא ףוסל זיא סָאװ ,רעוט-יײטרַאּפ ןוא רעטכיד רעשיטסינומָאק רעטנַאקַאב ַא
 -ןוא טָאה'מ .(דנַאלסור-טעווָאס ןיא םישזער-ןילַאטס ןכרוד ןרָאװעג טגנערבעג
 -סױרַא טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה'ס ואוו ,וָאנרַאט טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגרעט

 "וקעזקע םעד ןופ רַאטערקעס ,טסיטַאב דוד רעוט דעוװיטקַא ןַא יו טקורעג
 ףלָאדַא ןעוװעג 1916 ןיא זיא עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא .פ.ד.ס.יי רעד ןופ וויט
 -יבָאמ ןעוועג ןענייז רעריפ-ײטרַאּפ יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד .,ןַאמדלעפ
 יד ףיוא רעדָא ךיירטסע ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןוא טריזיל
 ,ןטנָארפ

 ןַא ןעמוקענרָאפ עינעסעטָאנדעיז ןופ לַאקָאל ןיא זיא ,1917 יַאמ ןט1 םעד

 רעד ןוא יַאמ ןט1 ןגעוו .ןשטנעמ 200 רעביא ןופ גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא

 ץישוויל ,(רידנומ ןשירענלעז ןיא) םולב הנוי לאומש טדערעג ןבָאה המחלמ

 ןוא ןעורמוא-רעגנוה ןעמוקעגרָאפ עקָארק ןיא ןענייז 1917 ףוס .עדנַאטס ןוא
 רעד ןופ טעטימָאק רעוועקָארק רעד .ןטפעשעג עשידיי טריבַאר טָאה'מ
 ןיא טקורדעג לַאגעלמוא) ףורפיוא ןרעגנעל ַא ןבעגעגסױרַא טָאה .ּפ.ד.ס.יי

 "וטס עשידנוב יד .גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד וצ (יירעקורד סרעשטיוד
 טּפעלקעגרעדנַאנַאפ ןוא טײרּפשרַאפ ףורפיוא םעד ןבָאה רעליש ןוא ןטנעד
 .טעטשרָאפ יד ןיא ןוא טָאטש ןיא טנעװ יד ףיוא

 ןופ ןטַאגעלעד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1917 טסברַאה ןיא
 .רד ,רעביירש קירנעה .רד ןעוועג ןענייז רעמענלײטנָא יד .טעטש לָאצ ַא

 -ליוו ,ןַאמטוג סקילעפ ,רד ,טסיטַאב דוד ,רעיּפַאּפ השמ .,יירפנעדלוש לאכימ
 ןסולשַאב יד ןשיװצ .ערעדנַא ןוא רעקענ עשוהי ,שטיװָארדנַאסקעלַא םלעה
 -ָאפ יד ןלעטשוצסױרַא עיצולָאזער ַא ןעוועג ךיוא זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ
 "עג ןענייז עגַארפ רעד ןגעוו .עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעד

 ,עטַאבעד ַא ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סולשַאב .רעד ןוא תועד-יקולח ןעוו
 ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז ץנערעפנָאק רעד ןופ סעיצולָאזער יד ןוא טכירַאב רעד
 סױרַא זיא סָאװ ,יַאמ רעט1 רעד עבַאגסױא רעקילָאמניײא ןַא ןיא טקורדעגּפָא

 -רָאפ ןיוש יַאמ ןט1 םעד זיא רָאי םענעי ןיא ,1918 יַאמ ןט1 םוצ עקָארק ןיא
 -דער יד .לעטָאה-ןָאינוי רעוװעקָארק ןיא גנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ןַא ןעמוקעג
 ,(*' םודנעוו ַאשזור ןוא רעביירש קירנעה .רד ןעוועג ןענייז רענ

 רעד ןופ ןוא) המחלמ רעד ןופ ףוס רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו
 -ַאזינַאגרָא לָאצ ַא ןבעגעגנייא ןגעווטסעדנופ ךיז טָאה ,(עיכרַאנָאמ רעגרובסבַאה
 יד ףיוא טייקיטעט עטצענערגַאב ַא ןעלקיװטנַא וצ .ּפ.ד.ס.יי רעד ןופ סעיצַאז
 רעירפ ללכב ןענייז סָאװ ,ןטיבעג ענעי ןיא רָאנ ןעוועג זיא סָאד .רעטרע
 (עיצילַאג-ברעמ ןופ לייט ַא) רעטילימ ןשיסור ןכרוד ןעמונרַאפ ןעוועג טשינ

 עשיכיירטסע יד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ קירוצ ןענייז סָאװ ,ןטנגעג ענעי רעדָא
 רעד רעטנוא רָאנ ןעועג ךעלגעמ זיא טייקיטעט יד ןוא תוחוכ עטנּפָאװַאב
 -עט רעד ןיא .עיצַארטסינימדַא רעשירעטילימ רעד ןופ החגשה רעגנערטש
 -זייּפש טימ גנורעקלעפַאב עמירָא יד ןגרָאזרַאפ סָאד ןיײרַא ךיוא זיא טייקיט
 .ןעגנוניואוו ןעמוקַאב ןפלעה ןוא ןטקודָארּפ
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 ןרָאװעג ןטלַאחעגּפָא עקָארק ןיא זיא 1918 רעבָאטקָא ןט19 ןוא ןט18 םעד
 רעד וצ .עניווַאקוב ןוא עיצילַאג ןיא .9.ד.ס.יי רעד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעמוקעג ךיוא זיא ץנערעפנָאק
 -גנַאל יד זַא ,רָאלק ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי -- ןלױּפ ןיא דנוב

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ףוס םייב טלַאה המחלמ עקידנרעיוד

 עשיבורק ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ טייקיטעט יד ןבעלפיוא ןופ םינינע יד טימ
 -עג טָאה טייצ יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עיינ יד טימ ךיוא יו סעיצַאזינַאגרָא
 ,טגנערב

 עיצולָאזער רעד ןיא .ןסולשַאב ייר ַא ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד

 ואוו ןטנגעג יד ןיא, : ןרָאװעג טנָאזעג זיא עגַאל רענעפַאשעג-יינ רעד ןגעוו

 ןלױּפ ןָא ןביוה סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד ךיוא טקריוו ןוא טבעל סע
 -ידיי רעד; .."ץנעטסיזקע-הכולמ עקידנעטשבלעז ַא ןריפ וצ עניארקוא ןוא
 ןיא טכער-גנומיטשַאבטסבלעז סָאד זַא ,ןרעדָאפ ףרַאד סַאלק-רעטעברַא רעש

 הכולמ רעשיניַארקוא ךיוא לעוטנעװע ןוא רעשיליוּפ רעקידנעײטשטנַא רעד
 ?טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד עגונב ךיוא ןרעוו טדנעוװעגנָא קידנעטשלופ לָאז
 -ןטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוא טכער-רעגריב עלופ עיצולָאזער יד טרעדָאפ ןדיי רַאפ
 .עימָאנַאטױא עלער

 טָאה יז .קיטקַאט-ײטרַאּפ יד טלעטשעגטסעפ טָאה עיצולָאזער עטייווצ ַא
 ןיא קיטילָאּפ עקידנעטשבלעז ַא ןריפ ןופ טייקידנעווטיונ יד טלעטשעגטסעט

 -ַאוצ סָאד .טַאירַאטעלָארּפ ןשיניַארקוא ןוא ןשילױּפ ןטימ עיצַארעּפָאָאק
 -ָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןיא ןעײטרַאּפ עשידיי עכעלרעגריב טימ ןטעברַאנעמ
 -םַארגָארּפ יד ןעוו ,לַאפ ןיא רונ ןרעו טזָאלרעד ןעק עימָאנָאטױא רעלַאנ
 -גיימעג רַאפ עזַאב סלַא ןרעוו ןעמונעגנַא ןלעװ .פ.ד.ם.יי רעד ןופ ןעגנורעדַאפ
 -רעטנוא סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה ץנערעפנאק-ײטרַאּפ יד .סעיצקא עמאז
 עשידיי יד ןופ עיצַארַאלקעד יד םירבח רעניווָאקוב עקינייא דצמ ןביירש

 ןוא ןעגנוזָאל עשיטסינויצ ךיוא טלַאהטנַא סָאװ ,ןעגנוטכיר עּכעלרעגריב

 -ַאיצַאס יד ..פ.ד.ס.יי רעד ןופ קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ ןגעק זיא ,ןעגנורעדָאפ
 -יטַאש ענייז עלַא ןיא םזינויצ םעד ןפמעקַאב ףרַאד גנוגעווַאב עשיטסיל
 .ןעגנור

 דנוב ןטימ גנוקינייארַאפ רעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד
 ךיז דלַאב לָאז רע זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא וויטוקעזקע םעד .ןליוּפ ןיא

 יד ןכעלטייהנייארַאפ ןגעוו דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ ןקידנעטשרַאפ
 -קַאפ ןוא עלעיציפָא יד ןעמוקרָאפ טעוו'ס ןעוו טייצ רעד זיב קיטקַאט-ײטרַאּפ
 ,(= גנוקיגייארַאפ עשיט

 רעד ןיא זיא הלשממ רעשיכיירטסע רעד ןופ םישדח עטצעל יד ןיא
 טימ טעברַאנעמַאזוצ ןופ דָאזיּפע רעצרוק א ןעוועג .9.ד.ס.יי רעד ןופ עטכישעג
 -רעּפרעק עשידיי ענײמעגלַא ןיא ןעגנוטכיר ןוא ןעײטרַאּפ עשידיי ערעדנַא
 ןענייז ןטפַאשרעּפרעק עכלעזַא .ןטַאר-לַאנַאיצַאנ ענעפורעג ױזַא יד ,ןטפַאש
 ,עניווָאקוב ןוא עיצילַאג-חרזמ ןופ ןטקירטסיד לָאצ ַא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 עטספרַאש יד ןטרַאוװרעד טנעקעג טָאה'מ עכלעוו ןיא ,ןטנגעג ענעי ןיא .ה .ד
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 ךיוא זיא םעד ץוח .סעיצַאקילּפמָאק עשהכולמ-ןשיוצ ןוא ןפמַאק עלַאנָאיצַאנ
 ןיא טָאה רעכלעוו ,טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשידיי א ןרָאװעג ןפַאשעג ןיוו ןיא
 ןופ טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ ַא יו טכַארטַאב ךיז טייצ רערעכיזמוא רענעי
 טריטסיזקע טשינ ןיוש טָאה גנודניברַאפ ןייק ,ךיירטסע ץנַאג ןיא ןדיי יד
 יד ןופ ןטַאר-לַאנָאיצַאנ יד ןשיוװצ ךיוא .סעיצַאזינַאגרָא ענלצנייא יד ןשיוצ

 ,גנודניברַאפ ןייק ןעוועג ךעלנעמ טשינ ןיוש זיא אפוג ןטנגעג ענעדיישרַאפ
 -המחלמ ַא טריטסיזקע לָאמטפָא טָאה רעטייוצ רעד ןוא טנגעג ןייא ןשיווצ

 -גידַאב עשיטָאַאכ ענעי ןיא .רעלעיציפָאמוא רעדָא רעלעיציפָא ןַא ,טנָארפ
 ךעלגעמ רָאנ םיא ןיא'ס סָאװ ןָאטעג טַאר-לַאנָאיצַאנ רעדעי טָאה ןעגנוג
 רעקינייו רעדָא רעמ ןטלַאהעגסױא ןוא טלעטשעגפיוא ןבָאה לייט .ןעוועג

 ןוא ןטַאדלָאס עשידיי עטריזיליבָאמעד ןופ ןעגנולײטּפָא-ץוש עקיאעפ-ףמַאק

 -ייז ,טנַאקַאב זיא'ס לפיוו ףיוא .ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ןריציפָא

 ,טריטסיזקע ןבָאה ייז ואוו ,ןטנגעג עלַא ןיא ןטַאר/לַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןענ
 ץנַאטנעזערּפער עלעיציפָא יד יװ טכַאמ רעלַאקָאל רעד ןופ ןרָאװעג טנעקרענָא
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 -טסע רעד ןופ ןעמוקעג זיא ןטַארילַאנָאיצַאנ ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד
 ,אפוג גנוריגער רעשיכייר

 סָאװ ,טסעפינַאמ רעכעלרעזייק ַא סױרַא זיא 1918 רעבָאטקָא ןט17 םעד
 -עגפיוא ןענייז ייז .עימָאנָאטױא עלופ סעיצַאנ עשיכיירטסע יד ןבעגעג טָאה
 -עדעפ יד ןפַאש וצ ןטערטוצ ןוא ןטַאר-לַאנָאיצַאנ ןלייוו וצ ןרָאװעג טרעדָאפ

 רעד ןופ גנורעדָאפ עטלַא יד ןעוועג זיא סָאד ,הכולמ עשיכיירטסע עוויטַאר

 -עג טרילומרָאפ זיא עכלעוו ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיכיירטסע

 ןרָאי עקידרעטייוו עלַא יד ןיא ,1899 רָאי ןיא ,ןירב ןיא סערגנָאק ןפיוא ןרָאװ
 ןלייא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןפורעג ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיכיירטסע יד ןבָאה

 "טַאטש-סעדנוב; ַא ןיא ,תודוסי עוויטַארעדעפ ףיוא ךיירטסע ןעיובוצרעביא
 ,סעיצַאנ עמָאנָאטױא ,עיירפ ןופ

 ןעוועג טסעפינַאמ רעד זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסַאמ עטיירב יד רַאפ
 ןבָאה לייט .טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד ןופ גנובעלפיוא ןַא רַאפ לַאנגיס ַא
 רעטיײנַאב ַא ןיא עכָאּפע רעיינ א ןופ בייהנָא םעד טסעפינַאמ ןיא ןעזעג
 -סבַאה עקידלקַאוװ יד זַא ,זיװַאב םעיינ ַא ןעזעג םעד ןיא ןבָאה ערעדנַא ,הכולמ

 ענעדישרַאפ ןיא .הסיסג ןופ דנַאטשוצ ןיא ןײרַא ןיוש זיא הכולמ רעגרוב
 ,ןטפַאשרעּפרעק יװ ,ןטַאר-לַאנָאיצַאנ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז דנַאל ןופ ןלייט
 -ַאנ רעטגָאזעגוצ ךעלדנע ןוא רעטרַאגעג רעד ןופ רעגערט יד ןייז ןלָאז סָאװ

 ,ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןטַאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי ךיוא .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצ
 עטסערג יד ןלַאפעג זיא ןטנגעג-חרזמ יד ןופ ןטַאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי יד ףיוא
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייקרעכיז רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
 -עוואוס-הכולמ רעד םורַא ןפמַאק יד טנכיײצעגנָא רָאלק ןיוש ךיז ןבָאה'ס לייוו
 -ַאנ; ערעייז ןדנוברַאפ ןרָאי עגנַאל ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיווצ טעטינער
 רעד .ןטיבעג עקיזָאד יד רעביא טפַאשרעה רעד טימ "ןלַאעדיא עלַאנָאיצ
 ןיא טבעוװשעג טָאה ןעגנובערטש-טפַאשרעה עכעלצעזנגעק יד םורַא ףמַאק
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 טקיטלעוװעג טָאה ײמרַא עשיכיירטסע יד ןעוו טייצ רעד ןיא ךָאנ ןטפול רעד

 ,סעירָאטירעט עקיזָאד יד רעביא

 ואוו ,עניווָאקוב רַאפ ןפַאשעג ךיז טָאה עגַאל ערעווש סרעדנוזַאב ַא

 ןענַאטשעג זיא ,עינעמור ,טכַאמ עדמערפ ַא ןוא סעיצַאנ 5 טבעלעג ןבָאה'ס

 טנעמָאמ ןקיסַאּפ םעד ףיוא טרַאװעג ןוא ײמרַא ןַא טימ ץענערג רעד ייב

 -ָאיצַאנ ןפַאשעג ןבָאה עניוװָאקוב ןופ סעיצַאנ עלַא ,דנַאל ןיא ןרישרַאמוצניײרַא

 ,ןקַאילָאּפ יד ןוא ןשטייד יד ,ןדיי יד ,רעניַארקוא יד ,רענעמור יד : ןטַאר-לַאנ

 רעד טָאה ךיירטסע ןופ לייט-חרזמ ןיא ןטַאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןשיװצ

 ,גנוטיידַאב עטסערג יד טַאהעג קפס-ילב טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעניוװָאקוב

 ןעײטרַאּפ עשידיי עטריזינַאגרָא עלַא ןופ ןרָאװעג טלעטשעצגנעמַאזוצ זיא רע

 טנעקרענָא ןענייז עיצַאזינַאגֹרָא עשיטסינויצ יד ןוא דנוב רעד .ןּפורג ןוא

 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ןעײטרַאּפ עקרַאטש-ךיילג ייווצ יוװ ןעוועג

 .עדעי רעדילגטימ 10 וצ ,סעיצַאגעלעד עקרַאטש-ךיילג טימ טַאר-לַאנָאיצַאנ
 -ערּפ עטקיטכערַאבכיײילג ייווצ ןענַאטשעג ןענייז טַאר-לַאנָאיצַאנ ןופ שארב

 רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד :ןטנעדיז

 .רעניטסיּפ בקעי .רד ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ

 םעד טלעטשעגנעמַאװצ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ יד

 עשיטילָאּפ ַא טעברַאעגסיוא רעירפ ןבָאה ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי רעניוװַאקוב

 -צעזעג רעד רַאפ דוסי ַא יוװ ,ןעגנורעדָאפ עקידנעייג-טייוו טימ םרָאפטַאלּפ

 -עג םעד ןופ ךמס ןפיוא ,עיצַאנ רעששידיי רעד ןופ גנוריאוטיטסנָאק רעכעל

 רעד טָאה ייברעד .גנומיטשַאבטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ףיוא טכער ןטרעדָאפ

 טריקיטירק קרַאטש רעטעּפש זיא סָאװ ,ןטסינויצ יד וצ החנה ַא טכַאמעג דנוב

 יד וצ גנונעקרענָא טקירדעגסיוא טָאה יז לייוו ,דנוב ןופ ןעייר יד ןיא ןרָאװעג

 זיא גנורעלקרעד רעד ןיא .טנעמָאמ םענעי ןיא ןעגנובערטש עשיטסינויצ

 -ָאיצַאנ ןיא ןעײטרַאּפ עטקינייארַאפ יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ

 ,רעדנעל עלַא ןיא גנורעדנַאװנײא רעיירפ ןופ טכער יד ןרעדָאפ טַאר-לַאנ

 -ַאֹּפ ןיא סעינָאלָאק ןעיוב וצ טכער יד ןוא ,"עניטסעלַאּפ ןיא סרעדנוזַאב,

 .עניטסעל

 ןפַאשעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןטַאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי ערעדנַא יד ןיא

 ןייק ןרָאװעג ןסָאלשעג טשינ ןענייז ,דנַאל ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג

 ינַאגרָא יד טָאה ןיוו ןיא .ןעגנוטכיר ןוא ןעײטרַאּפ יד ןשיווצ ןכַאמּפָא םוש

 5 ןופ עיצַאגעלעד ַא טימ טַאר-לַאנָאיצַאנ ןיא טקילײטַאב ךיז דנוב ןופ עיצַאז

 יד .(ןַאמסיק ףסוי .רד) םוידיזערּפ ןיא רעיײטשרָאפ ןייא טַאהעג ןוא רעדילגטימ

 -לַאנָאיצַאנ רעד ןעוו .טייצ םישדח עכעלטע טרעיודעג טָאה טעברַאנעמַאזוצ

 ןופ עיצַאגעלעד יד זיא ,עיצולָאזער עשיטסינויצ-ןייר א ןעמונעגנָא טָאה טַאר

 ,ןטערטעגסױרַא דנוב

 טלעטשעגפיוא טָאה עניווָאקוב ןופ טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשיניַארקוא רעד

 טָאה רעטילימ עשיכיירטסע סָאד יו םעדכָאנ דלַאב ןוא ץילימ עטנּפָאװַאב ַא

 רעשיניַארקוא רעד טָאה ,רעוועג סָאד טגיײלעגקעװַא רעדָא דנַאל סָאד טזָאלרַאפ

 ץיווָאנרעשט רעביא טפַאשרעה עשיניַארקוא יד טרימַאלקָארּפ טַאר-לַאנָאיצַאנ
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 טימ טרעפטנעעג טָאה טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשינעמור רעד .,עניוװָאקוב-ןופצ ןוא
 1918 רעבמעווָאנ ןט11 םעד ןוא ײמרַא רעשינעמור רעד וצ ?גנודַאלנייא; ןַא
 עניווָאקוב ץנַאג טריּפוקָא ןבָאה ייז ,טרישרַאמנײרַא תולייח עשינעמור ןבָאה
 ײמָאלָאק םורַא עירָאטירעט קיטש ַא ןוא ײמָאלָאק ךיוא סגעוו ןייא ןיא ןוא
 "יו ןשירעטילימ ַא ןָא ןעמוקעגרָאפ זיא שינערעקרעביא יד .(עיצילַאג-חרזמ)

 עיצַאּפוקָא עשינעמור יד טָאה ןדיי רַאפ .גנוסיגרַאפ-טולב ןָא ןוא דנַאטשרעד
 ןופ ןדיי ןביירט ןביוהעגנָא דלַאב טָאה'מ .עיצַאוטיס עיינ ץנַאג ַא ןפַאשעג
 גנוקיטכעראבכײלג רעשידיי רעלופ ןופ טייצ רעגנַאל ַאזַא ךָאנ .רעפרעד יד
 -סױרַא ןפָא טָאה סָאװ ,גנוריגער ַא עניווװָאקוב ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה
 -ער עשינעמור יד ךיוא טָאה ןגעווטסעדנופ .ןדיי וצ טפַאשטנייפ ריא ןזיוועג
 רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער יד יו טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד טנעקרענָא גנוריג
 רעשינעמור רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןעוו .עניווָאקוב ןיא עיצאנ רעשידיי
 -יירפ, ַא ןבענּפָא לָאז רע זַא ,טַאר-לַאנָאיצַאנ םוצ טדנעוװעג ךיז ןבָאה טכַאמ
 -ָאקוב ןופ סולשנָא םעד זָאלגנוגנידַאב טרעדָאפ רע זַא ,גנורעלקרעד ?עקיליוו

 ,גנוריגער יד טָאה גנורעלקרעד ַאזַא) "עינעמור דנַאלרעטומ, םעד ןיא עניוו
 -ַאנ רעד טָאה ,(ץנערעפנָאק -םולש רעד וצ ןריטנעזערּפ טלָאװעג ,קיטנעק

 -ַאלקעד ַא ןבעגעגּפָא קימיטשנייא תעדה-בושי ןטסנרע ןַא ךָאנ טַאר-לַאנָאיצ

 עניוװָאקוב ןופ סולשנָא םוצ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,עיצַאר
 -ַאג לָאז עינעמור זַא ,יאנת םעד רעטנוא רָאנ וצ רע טמיטש עינעמור ןיא
 רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב עלופ יד ןריטנַאר

 .עינעמור ןופ ןלייט עלַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ןשידיי םעד ןגעק טירש ןייק ןעמונעגנָא טשינ טָאה טכַאמ עשינעמור יד
 גנוריגער יד ,טרעקרַאפ .עיצַארַאלקעד רעקיזָאד רעד רַאפ טַאר-לַאנָאיצַאנ
 -ןטלוקילַאנָאיצַאנ ַא ןופ סעיצקנופ ןבעגעג ןליפַא טַאר-לַאנָאיצַאנ םעד טָאה

 לָאצ ַא ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא ץיווָאנרעשט ןיא עימָאנָאטױא רעלער

 ןרָאװעג טרעלקרעד ןענייז סָאװ ,(עיזַאנמיג ןייא ייז ןשיווצ) ןלוש עשהכולמ

 ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ןלוש עקיזָאד יד .ןלוש עשידיי ךעלסילשסיוא רַאפ
 -עג רעטייו זיא טעשזדוב רעייז תעב ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ תושר ןיא
 ןעועג זיא ענעגייא סָאד .גנוריגער רעד ןופ טלָאמעד זיב יוװ ןרָאװעג טקעד
 ןעוו .,סעיצַאנ-טייהרעדנימ ערעדנַא יד ןופ ןטַארילַאנָאיצַאנ יד טימ ךיוא
 ענַארפ יד טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא רעבָא זיא'ס
 דנוב ןופ גַאלשרָאפ רעד זיא ,ןלוש עשידיי יד ןיא ךַארּפש-ןרעל רעד ןגעוו

 ןעמיטש 27) םיטש ןייא טימ ןלַאפעגכרוד ךַארּפש-ןרעל עשידיי יד ןריפוצנייא
 ,(ןגעק ןעוועג ןענייז 28 ,ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד רַאפ ןעוועג ןענייז

 ןיא טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד טריטסיזקע טָאה טייצ רָאי ַא טעמכ
 סָאד ןרירעלָאט וצ רעמ טשינ ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער יד זיב ,עניוװָאקוב
 םעד טכַאמרַאפ טָאה ןוא סעיצַאנ ערעדנוזַאב יד ןופ ןבעל עקידנעטשבלעז
 ,סעיצַאנ ערעדנַא יד ןופ ןטַאר יד טימ ןעמַאזוצ טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי

 ליפ ַא טַאהעג ןבָאה ןטנגעג ערעדנַא יד ןיא ןטַאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי יד
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 ןבָאה ייז .גנוטיידַאב ערענעלק ַא ךס ַא ךיוא ןוא ץנעטסיזקע ערעצריק

 ,טייהרענעגנואווצעג רעדָא קיליוויירפ ,טייקיטעט רעייז טרידיווקיל דלַאב

 ןעוועג טשינ ךָאנ המחלמ יד זיא לעיציּפָא --- 1918 רעבָאטקָא ןט15 םעד

 םעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד עקָארק ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא --- טקידנערַאּפ

 -רעד זיא רע ןיהואוו ,םוטעמוא .טַארקָאמעד-לַאיצָאס ןטבעלעגפיוא-רעדיוו

 יו ,גנורעטסייגַאב ןוא דיירפ טימ ןרָאװעג טסירגַאב רעמונ רעד זיא ,ןעגנַאג

 קידארומ ַאזַא ךָאנ רעמוז ןקידנעמוק םעד ןָא טגָאז סָאװ ,בלַאװש עטשרע יד

 ,רעטניוו ןרעווש
 : טגָאזעג טרעוו לקיטרַא-טייל ןיא
 רעבָא ,טייקיטעט רעזנוא ןופ דלעפ סָאד טכַאמעג בורח טָאה גירק רעד,

 ַא ןיא ,גנוטייצ יד ןעניישרעד וצ ןָא רעדיוו טביוה סע זַא ,ןײלַא טקַאפ רעד

 דימת ףיוא ןענייז טייקטיוט ןופ ןרָאי יד זַא ,ןופרעד קורדסיוא רעקידעבעל

 זיא רעכלעוו ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ גנוגעװַאב יד זַא ,רעבירָאפ

 רעשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןָאפ רעד רעטנוא טריזינַאגרָא

 "עג וצ קירוצ ידכ ,תועינמ עלַא ךרוד טכערב ןוא רעקרַאטש טרעוו ,ײטרַאּפ

 ?ןעמונעגקעווַא זנוא טָאה גירק רעד סָאװ ,סָאד ןעניוו

 ןריפ ןפרַאד טעװ סע ןכלעוו ,ףמַאק ןופ ןטייקירעװש יד קידנענָאמרעד

 ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא; :ןַאגרָא-ײטרַאּפ רעטיײנַאב רעד טגָאז ,ײטרַאּפ יד

 ןענייז רימ עכלעוו טימ ,רעדירב ערעזנוא טימ ןענעגעגַאב ךיז רימ ןלעוו

 עכלעוו ןופ ןוא ןצַאזטנורג עשיאיידיא עבלעז יד ךרוד טקינייארַאפ ןעוועג

 ןענימ רימ .ןשינעטלעהרַאפ עכעלטכער-טַאטש טלײטעגּפָא זנוא ןבָאה'ס

 לַאזקיש םעד רעביא ןדײשטנַא טשינ לָאז טפנוקוצ יד ױזַא יו .'דנוב' םעד

 טשינ טנייה ןיוש טגילרעטנוא סנייא ,ןבעל רימ עכלעוו ןיא ,רעדנעל יד ןופ
 םרָאפ רעקיטציאיזיב רעד ןיא ןלעוװ תוציחמ עקילָאמַא יד זַא ,לפייווצ ןייק

 ,(*? "ןדניוװשרַאפ רעכיז
 ַא --- עניווָאקוב ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא עיצילַאג

 .ןעגנולקיװטנַא ןוא ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ,ןטייצ ערעדנַא .עינעמור ןופ לייט

2 
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 המחלמ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא זיא עירעּפמיא עשירַאגנוא-ךיירטסע יד

 -רַאפ ןענייז טָאטש-טּפױה סלַא ןיו טימ ןצניווָארּפ עשטייד יד .,ןלַאפעצ
 זיא טפַאשרעטעברַא יד .קילבוּפער רעשיכיירטסע ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 "ואוועג-יינ רעד רַאפ ףמַאק םוצ טריזיליבָאמ ןוא ךַאו רעד ףיוא ןענַאטשעג
 ,טייהיירפ ןוא טכער רַאפ ,קילבוּפער רענענ

 סעיצקַא עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןיוו ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 -רעטעברַא ןיא ןלַאװ יד ייב .,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיכיירטסע רעד ןופ
 ןטַאדנַאמ לָאצ עקידנטיײדַאב ַא ןעמוקַאב (.פ.ד.ס.יי דנוב רעד טָאה ןטַאר

 -עג ןענייז -- ןט20 ןוא ןט2 --- ןקריצַאב ייווצ ןופ ןטַאר-רעטעברַא יד ןיא
 רעד .רענעמטַאר עשידנוב ןופ (רעדילגטימ רעמ ןוא ןעצ) סעיצקַארפ ןעוו
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 םהרבא ןעוועג זיא קריצַאב ןט2 ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ

 רעירפ ,עיצַאזינַאגרָא רעדיינש רעד ןופ רעריפ רעטסואווַאב ַא ,ןיקייח קחצי
 ,ךיירטסע ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןיא רעוט ַא רעטעּפש ,עיצילַאג ןיא
 ןעוועג זיא קריצַאב ןט20 ןיא עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 ןיא .ןַאמנעזָאר עּפיל ,רד רענעברָאטשרַאפ-ירפ רעד .,טַאקָאװדַא רעגנוי ַא
 "עג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סָאװ ,ןיוו טָאטש רעד ןופ טַאר-רעטעברַא-זיירק
 רעד זיא ,ןטַאר-רעטעברַא-קריצַאב ענלצנייא יד ןופ ןטַאגעלעד ןופ ןרָאװ
 ,ןַאמסיק ףסוי .רד ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג דנוב

 ןבָאה טפַאשרעטעברַא רעניו רעד ןופ סעיצַארטסנַאמעד עקיזיר יד ןיא
 רענעפ יד רעטנוא טרישרַאמ עניווװָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ רעטעברַא עשידיי יד
 "עברַא עשידיי ןעגנוזעג ןוא ןטפירשפיוא עשידיי ןגָארטעג ןבָאה ייז ,דנוב ןופ
 זַא ןיו ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .רעדיל-רעט

 עשידיי טימ רענעפ ןרעטַאלפ ןלָאז "יעק ףעזָאי ץנַארפ, ןטמירַאב ןרעביא

 -מיא יד .העובוש רעשידנוב רעד ןופ רענעט יד ןכליה ןלָאז ,ןטפירשפיוא

 -טנפע רעד ןיא טיײקמַאזקרעמפיוא סיורג ןפורעגסױרַא ןבָאה ןגוצ עטנַאזָאּפ
 ןופ םיטילּפ עשידיי יד ןגעק ןעגנומיטש עכעלטנייפ יד וצ ךּפיהל .טייקכעל
 ,עסערּפ רעד ןיא עמַאנפיוא עשיטַאּפמיס ַא טנגעגַאב ייז ןבָאה ,עיצילַאג

 עשיליוּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא טריטסיזקע ךיוא טלָאמעד טָאה ןיוו ןיא
 דנוב ןשיוװצ ןעגנואיצַאב עשירבח טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה'ס .ןטסילַאיצָאס
 -עג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןוא
 רענַאיצילַאג יד ןופ ץנַאטנעזערּפער ַא יוװ ,טַאר-רעטעברַא ןשיליופ ַא טעדליב
 ןסערעטניא עמַאזניימעג יד ןקידיײטרַאפ וצ ,רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ
 -ַאבמַא) ןטמַא עשידנעלסיוא עטרילבַאטעזיינ יד רַאפ ןוא ,ןטמַא-הכולמ יד רַאפ
 ןופ םוידיזערּפ ןיא .גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ (טַאלוסנָאק ןוא עדַאס
 ןַאמסיק האל ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג דנוב רעד זיא טַאר-רעטעברַא ןשילױּפ
 .ןירעציזרָאפ-עציוו יד ןעוועג זיא סָאװ

 קורד רעטקרַאטשרַאפ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא דָארג
 סָאװ ןלָאז ייז זַא ,(שוריג ןייק טשינ םגה) םיטילּפ יד ףיוא גנוריגער רעד ןופ
 טלעוּפעג טָאה טַאר-רעטעברַא רעשיליוּפ רעד .ךיירטסע ןזָאלרַאפ רעכיג
 ןביילב וצ טכער רעייז ןופ גנורעגנעלרַאפ ַא רעטעברַא לָאצ רעסיורג ַא רַאפ
 ןעגנואימַאב ענייז טימ טכיירגרעד ךיוא טָאה טַאר-רעטעברַא רעד ,דנַאל ןיא
 רעגריב עשיליוּפ רַאפ זייּפש ןקיש לָאז ןעמ זַא ,עדַאסַאבמַא רעשילױּפ רעד ייב
 ןרָאװעג טקישעג ןענייז ןליוּפ ןופ ןטקודָארּפ-זייּפש ןענָאגַאװ עצנַאג .ןיוו ןייק
 רעדילגטימ יד ןשיווצ ןלייטרַאפ םוצ טַאר-רעטעברַא ןשילױוּפ ןופ תושר ןיא
 ַא טכַאמעג ןבָאה ןטרָאּפסנַארט-זייּפש עשילוּפ יד .סעיצַאזינַאגרָא ענייז ןופ
 -יטש יד ןרעסעברַאפ ןפלָאהעג ןוא ןיוו ןטרעגנוהעגסיוא ןיא קורדנייא ןסיורג
 ,ןלױּפ ןופ םיטילּפ יד וצ טייקכעלטנפע רעד ןיא גנומ
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 ןעננוקדעמַאב ןוא םירוקמ
 עיצילַאג ןיא סרעציזאב-טוג 2,000 ןופ ןענייז 1874 ןופ קיטסיטַאטס א טיל 4

 1887 ןיא ,ןטַאקָאװדַא עשידיי 3 יו רעמ טשינ ןעוװעג ןעגייז 1848 ןיא .ןדיי ןעוועג 4

 "ףןטאקָאװדא רעד ןופ טנעצַארּפ 35 עצנאג טכאמעגסיוא ןיוש ןטאקָאװדא עשידיי יד ןבָאה

 32 יװ רעמ טשינ סעיזַאנמיג יד ןיא ןעװעג ןענייז 1848 ןיא .,עיצילַאג ןיא עיסעָארּפ
 עלַא ןופ טנעצָארּפ 9 זיב טכיירגרעד ןיוש לָאצ רעייז טָאה 1869 ןיא ,םידימלת עשידיי
 ךובלמאז ןיא) .1914 זיב 1772 ןופ ןליױּפ ןיא ןדײ יד : יקצאש בקעי .רד עז --- ,םידימלת

 ,רנאב רעטשרע ,המחלמיטלעװ רעטײװצ רעד זיב ןטײצ עטסטלע יד ןופ ןליוּפ ןיא ןדיי יד

 ,(1946 קרָאי-וינ ,450 .ּפש
 2) םז ן{גא8 209621614: 1016 1701018006 10460112986 5. 110, ר06

1918 

 עיצילַאג ןיא גנוגעװאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ בײהנָא רעד :סָארב בקעי .וד (3

 -- ענליװ ,492 .ז ,"דנוב, ןופ גנודנירג רעד זיב גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןיא)

 ,(1939 זירַאּפ
 ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס עשיליוּפ יד ןוא רעטעברַא רעשידי רעד :םולּב ש 64

 ,"דנוב, ןופ גנודנירג רעד ןיב גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןיא) עיצילַאג ןיא

 ,(1939 ןירַאּפ -- ענליוו

 יַאג ןיא םזידנוב רעד :ןַאמססָארג .ה ןופ טריטיצ) 3 .מונ עמיטשירעטייברא יד (5
 .(1907 ױקַארק ,ןעיציל
 6) 2608012: 4101842 18401124 1ס2שס}ט ן/21111 806121181ץ0206) וש (2211611, 1,שסש

1894 

 ,1907 יַאֿמ 1 ,טַארקַאמעדילַאיצַאס רעד :.ק .א (

 ןוא עיצילַאג ןיא ףורפיא-ַאמ רעשידי רעטשרע רעד : רצלגייאנייא לָאראק ,.רד (8

 זיב גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןיא) 1894 "רעטיײײברא, םעד ןופ רעמונַאמ רעד
 ,(514 .ז ,"דנוב ,, ןופ גנודנירג רעד

 496 -- 494 .חװ 3 עז (9
513 . ,8 7 )0 

 493 .ז 3 עז (1
 ןופ גנוריפנָא רעד ןיא לָאר-טּפױה ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,םואברעטעצ .מ (2

 ,רעבעװ רעדנקיירטש ַא טרעכיזרַאפ םיא טָאה סע יװ טיול זַא ,טלייצרעד טָאה ,קיירטש
 טימ ןטעברַא וצ רעכיילג זיאס זַא ,ןטנַאקירבַאפ יד טגָאזעג יבר רענַאָאב רעד טָאה
 -- ןטסילַאיצָאס ליײװ ,ןטסילַאיצָאס ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עשידיי טימ רעדייא ןטסירק
 ,?ןטימעסיטנַא ןופ רעגרע ןענייז ,, -- טגָאזעג רֶע טָאה
 (ןזגא 26166/טגטתנ: 1614556086860526126 266 068 }366ת (1216 אס 06

 ןדס. 28, 28 2612 1893, 540148211)-

 12) } טס0608 2106861: (1686010016 64 (06546116100190060 50212106ת10-

2 9016 ,214 -- 213 .55 ,2226 4 1212116 

 טעדנירגעג ךיז טָאה סע טניז רָאי קיסיירד ןרָאװעג זיא סע : רעציבמעד .ֿפ (4
 ,(קרָאירינ ,1935 יַאמ 5 ,סטרעװרָאפ) "דנוב, רענַאיצילַאג רעד

 |5) ת{גא 26166/0גטתג: 240016016 06 10601968-01016421180060 860/6-

 םטתק, (1016 14606 2610 2128. 12018208 {. 8284, 1900--1901, אס. 11,

(5101448211 

 ,510 .ז ,3 עז (6
 15 עז (1
 ,סקנפ רעטיור) עיצילַאג ןיא .פ.ד.ס.י רעד ןופ עטכישעג רעד וצ : סָארב .י .רד (8

 .(1924 עשראוו ,32 ,} ,ךובלמַאז סעטייווצ
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 ,דנוב ןופ ויכרַא ןיא) טעטימָאק-װיטַאיציניא רעגרעבמעל ןופ ווירב יד (19

 עשרַאװ ,1930 לירּפַא 30 ,גנוטײצסקלַאּפ עיינ) רַאי 25 : ןַאמלוש .װ (20

 19 ע 1
 יגרעבמעל 1905 לירּפַא ,1 .מונ טַארקַאמעדילַאיצַאס רעשידוי רעד (2

 41 .ז ,18 צז (3
 .1905 ינוי ,3 .מונ ,22 צז 44

 25) 01260 1008656תג, 2 026:6004 1905, 6126.

 22 ע 6
 2/) 21240125 /4006ז: 1045 511614186 7 502121406010162116, 1/16מ 5

 יגרעבמעל -- יוקארק ,1905 רעבָאטקָא 13 ,2 .מונ טַארקַאמעדילַאיצַאס רעד (8

 .6 ,5 .מונ ,28 עד (9

 ,ןעיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידוי רעד ןופ טכירעב (0
 ,1905 יוקאהק

 .1906 ,27 -- 23 .מונ ,28 עד (1

 22) 0640 8גטסז: 1424100216 /4010000016 (ושז 1ט66מ8? 216 142410021-

 42646011286 טמס0 016 50212106010162116 55. 318--321, רלשגשמ 7

 ,1907 יוקארק ,ןעיצילַאג ןיא םזידנוב רעד :ןַאמססָארג .ה (3

 .1907 טסוגיוא 23 ,16 ,9 : 28 צז (34

 ,1908 רעבָאטקָא 30 ,23 ,16 ,9 ,2 :28 עז (5
 .1907 ץרעמ 22 :28 צז (6

 27) 0016 (0660618900211/ 0184 66 (066614502115/40ז01195100 (06916-

 160009 4111 8206, אס. 24 060, 28 12626ז006 1906 55. 3025

 ,1908 טסוגױא 14 ;:28 עז (8
 .1910 רעבמעװָאנ 11 ,רעבָאטקָא 21 :28 צז (9
 ,1908 טסוגיוא 28 :28 ע (0
 ,1910 לירּפַא 30 :28 ע (1

 ,1910 רעבמעצעד 9 :28 עז 42
 .1910 רעבמעװָאנ 19 :28 עז (3
 ,1907 רעבָאטקָא 25 ,11 :28 עד (4
 1911 יַאמ 14 :28 עז (5
 ,1911 יַאמ 11 1 :28 ע 646
 1911 רעבמעװָאנ 3 ,רעבָאטקָא 27 20 :28 עע (ע
 1912 רַאנאי 5 :28 ע (8
 6 ןופ ,גרעבמעל ,סָאלג ךיוא ;1911 רעבמעצעד 8 ,1 ,רעבמעװָאנ 2 :28 ע (9

 סער ןופ רעפטנע ןַא ןעװעג זיא ןרעמונ 2 עטצעל יד ןיא) 1911 רעבמעצעד 7 ןוא
 .(.ס .א ןופ ןעלקיטרא יד ףיוא
 90) 0440 8גט67: (1211219006 /'211611286 (1066 142ח001, | ן2ג6806/ 2

 לע/168)

 רַאפ ךיײדטסע ןיא .מעד .צָאס רעשיזײי רעד ןופ ףמַאק רעד :יקסװָאסָאק ,לװ (1

 ,(1912 אגליװ ,{(בױהנָא רעדו| גנַאפנָא רעד) טייקידנעטשבלעז ריא
 ,1907 ילוי 5 ,ינוי 28 128 פז :טסַאפ .מ (2
 ,1913 ילוי 25 : 28 עז (3

 ,1913 ינוי 27 ,20 :28 צז (4
 ,1913 רעבמעװָאנ 21 ,14 ,7 ,רעבָאטקָא 15 ,1 :28 עז (5
 ,1913 רעבמעצעד 26 ,19 ,12 :28 עז (6
 .דנוב ןופ ויכרַא ןיא טּפירקסונאמ ; שטיװָאודנַאסקעלַא סקַאמ (7
 יעשרַאװ ,1918 רעבמץעװָאנ 1 ,ןעגַארפיסנעבעל (8

 ,1918 רעבָאטקָא 25 : 58 עז (59
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 עיצקארער רעד ןופ

 ןופ עטכישעג יד; דנַאב ןטשרע םעד ןבעגעגסױרַא רימ ןבָאה 1960 ןיא
 טעברַאעגסיױא ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה טרָאװרָאפ רעזנוא ןיא ."דנוב
 "דנוב-ברע; ןופ תופוקת יד ןעמענמורַא ןלָאז סָאװ ,רעדנעב סקעז ןופ ןַאלּפ א
 דנַאב ןטירד םעד ןבעגסױרַא ןטימ .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ זיב
 ,טביירגרעד ליצ ןטלעטשעג ןופ טפלעה ַא רימ ןבָאה

 -ַאמ --- ןטייקירעווש עסיורג יד ףיוא ךיז ןלעטשּפָא טשינ ָאד ןלעוװ רימ
 ,טעברַא רעזנוא ןיא ןפָארטעגנָא ןבָאה רימ סָאװ --- עשירָארעטיל ןוא עלעירעט
 ,געוװ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד וצ --- סיורָאפ טדנעוועג ןענייז ןקילב ערעזנוא
 -זיב יד ןייז רבוג טנעקעג ןבָאה רימ ביוא .,ןייגוצכרוד ןבילבעג זיא סָאװ

 ןופ טייקטיירג ףליה יד קנַאדַא רָאנ סע זיא ,תועינמ ענעּפָארטעגנָא טציא
 -רעכיז רעד ןיא .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטניירפ ןוא ןטסידנוב עיירטעג לָאצ ַא
 -ףליה עקיטיונ יד ןבָאה "דנוב ןופ עטכישעג יד; טעװ רעטייוו ךיוא זַא ,טייק
 -יוו יד רַאפ טעברַא רעקידנעיטשרָאפ רעד וצ וצ רימ ןטערט ,טייקטיירג
 ,רעדנעב יירד עקידרעט

 ןרעכיז ןוא ןטסעפ רעמ ַא ףיוא ןלעטשוצקעוַא גנומענרעטנוא יד ידכ
 ןַא טמיטשַאב (1965) "דנובש ןופ ץנערעפנָאק-טלעוװ עטרעפ יד טָאה ,דוסי
 ,ןלָאצוצנייא .ביוחמ ןענייז ןטסידנוב עלַא סָאװ ,גנורעײטשַאב עשירָאטַאגילבָא
 ,תומילשב עבַאנפיוא יד ןליפרעד וצ ןכַאמ ךעלגעמ טעוו סָאד

 -עג יד, :טגָאזעג רימ ןבָאה דנַאב ןטשרע ןופ טרָאװרָאפ רעזנוא ןיא
 קרעוו ַא זיא'ס .רבחמ ןייא ןופ ןבירשעג טשינ טרעוװ דנוב ןופ עטכיש
 -ער יד ןוא םירבחמ לָאצ ַא טקילײטַאב ןענייז'ס ןכלעוו ןיא ,וויטקעלָאק ַא ןופ
 "קרעוו ןייא סע זיא ,םירבחמ ליפ ןופ ןבירשעג םגה; ןוא ."עיגעלָאק-עיצקַאד
 -יטרַאנדישרַאפ יד , ..."עיידיא ןיא ,רוטקורטס ןיא ,ןַאלּפ ןיא ךעלטייהנייא; ---
 ."רעביירש ערעדנוזַאב יד ןופ ליטס ןלעודיווידניא ןיא זיולב ןבילבעג זיא טייק
 ןצנַאג ןרַאפ תוירחא יד טגָארט עיגעלָאק-עיצקַאדער יד שטָאכ ,ךעלריטַאנ
 -רַא ערעדנוזַאב יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ-טּפיױה יד רעבָא טלַאפ ,קרעוו
 ,אפוג םירבחמ יד ףיוא ןטעב

 ןסורג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש גנונעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 ללכ ןיא זיא עשידיחי סָאד .עסַאמ עזָאלמינּפ ַא טשינ רעבָא ,ןויטקעלַאק
 ."דנובש רעד ןייז זומ ױזַא ןוא ןעועג זיא ױזַא .ןרָאװעג טקעמעגּפָא טשינ
 םוצ ןייגרעד רימ ןלעוװ טיײקיליװרעפּפָא ןוא טײקמַאזניימעג ןופ טסייג םעד ןיא
 ,.ליצ
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 ל ט ע צ כוז

 ןשטנעמ ןופ ןעמענ 1

 .א

 ,229 -- ויוהסעבא
 ,469 ,464 -- ףלָאדא רעמאהארבא

 ,105 ,104 ,100 ,39 -- .ר שטיװַאמַארבא

6, 107, 121, 126, 1230, 133, 139, 

0, 113, 146, 151, 152, 153, 158, 

5, 167, 170, 176, 179, 188, 194, 

4 228, 227, 228, 230, 232, 243, 

4 

 .270 -- סקַאמ זוגָא

 ,204 -- .ש יקסרוגַא

 ,420 ,419 ,356 --- רָאטקיװ רעלדָא

 ,136 ,16 -- ךירדירפ רעלדַא

 ,258 -- עקשאז טכילשנוא

 ,191 -- .מ יקצירוא

 ,260 -- לאיחי ךאברוא

 ,228 ,222 -- לצבזא

 ,298 --- (יצירואמ) השמ ךעשזָא

 ,223 --- אניגליא

 ,206 -- ןאמלעדייא

 ,260 -- םייח טַאטשנעזיײא

 ,100 ,92 ,86 ,36 -- יַאסיא טאטשנעזייא

9, 111, 176, 188, 198, 214, 216, 

17, 219, 224, 226, 228, 230, 232, 

 ,365 ,352 ,350 --- .רד לָאראק רעלגייאנייא
1, 373, 374, 387, 398, 410, 411, 

3, 417, 441, 458, 464, 

 ,79 ,20 --- .ש טפאזנייא

 ,373 -- סוקרַאמ רעבגניא

 ,153 -- שטיװָאקאסיא

 .457 -- םלעהליו ןעּפיא

 ,72 -- ןיגלַא

 ,194 ,188 ,153 ,131 --- רָאטקיװ רעטלא

9, 213, 224., 
 ,335 ,314 -- דוד ריאמ רעטלַא

 ,19 -- .נ .א וָאקיניילא
 .472 --- .רד ץַאנגיא שטיװָארדנַאסקעלַא

 ,413 -- .רד םלעהליו שטיװַארדנאסקעלא

4, 

284 

 ,13 -- יקסניסקעלא
 ,260 -- גילצז יקסווָאביטסמא

 .316 ,314 -- השמ טרצדנא

 אנטמאַן  -- 371,

 93 -- רדינָאױל ןוסָא
 ,217 ,121 ,93 ,48 ,46 -- לארׂשי ןוקָא

 ,371 -- .רד רועסקַא
 ,314 -- ףסוי שטיװָאנָארַא

 ,103 ,93 ,85 ,38 ,27 --- ירָאגירג ןַאסנַארַא

2, 153, 167, 168, 195, 217, 223, 

8, 230, 232, 

 ,314 -- ציש זוברֲא

 ,206 -- לצירא

 ,107 ,104 --- ןָאסרַא
 ,223 --- יקסנַאשרַא
 ,133 ,104 -- .ב יקסנַאשרָא

 ,415 -- םולש ׁשֵא
 .204 ,93 -- שטיװָארעשַא

 223 ,92 -- םירפא זיּפשא

8 

 ,230 ,228 --- ןיבַאב
 ,431 ,403 -- .רד לימע יקסװָארבַאב

 ,152 -- רעדנַאסקעלא וויָאנאדגַָאב

 441 --- ןאידאב
 ,446 ,445 ,389 -- ָאטַצ רעיֵאב

 ,474 -- דוד טסיטַאב

 ,193 --- ןיקטָאב
 ,132 -- .ב יקסרַאיַאב

 ,454 -- דוד ןַאקַאלַאב
 ,77 --- רֹופלֲאנ

 ,65 --- .רד שַאמָאב

 ,222 -- 'ווַאצאב

 ,198 --- טשקַאב
 ,159 --- רעפָאטסירכ יקסװַאנַארַאב

 ,258 -- טלירַאב
 ,472 -- ןײטשנרָאב
 .261 ,210 -- לאומש ןײטשנרַאב

 ,191 -- יא ֹוָאנבוב
 ,465 ,442 ,441 ,432 -- .רד לאפר רעבוב



 ,191 -- .נ ,ןיראכוב

 ,49 -- ןמחנ םייח קילאיב
 ,229 --- ןילייב

 ,464 ,282 -- לדנעמ סילייב

 ,92 -- .מ וועיאלעיב
 ,310 -- בקצי סאפרעיב

 ,313 -- .י םיובנריב

 ,425 ,415 ,318 -- .רד ןתנ םיובנריב
 ,410 ,398 ,270 ,365 -- ןבואר קיובנריב

3, 441, 

 ,278 --- (עינָאס ָאריּפַאש) הניד דנָאלב

 ,373 ,370 --- םהרבא גלַאבסַאלב
 ,121 -- םולב

 ,314 ,310 ,247 -- הנוי לאומש םולב
1, }414, 

 ,122 --- (ןימורפ .ק) .רד .י ןייטשמולב
 ,260 -- ןתנ טפיטשיילב
 ,370 ,362 ,362 ,353 -- קחצי דנילב

4, 394, 

 ,52 -- דֹוד"ןב

 ,39 -- םייח-ןב

 ,229 ,223 -- יקסנאדזעב
 ,283 -- רָאטַאנרעבוג-לארענעג רעלעזעב

4, 312, 

 ,39 -- תובשחמילעב

 ,228 -- ןגמצנעב

 ,123 -- .ח רעב

 ,262 -- ןַאמּפיל ןאמגרעב

 ,100 ,84 -- עקשטעבייל ןאמרעב

 ,313 -- טרעבלַא קָאטשנרעב

 ,220 ,228 -- ןיקוערעב

 ,314 -- .רד לאומש שטיװָאקרעב
 ,452 -- בָאקַאי דָארב

 ,192 -- ןוארב
 ,219 ,216 ,130 -- (ייגרעס) םהרבא ןוַארב

2 226, 230, 232, 

 ,362 -- ףלָאדַא רעדיָארב

 ,60 155 -- .רד ןָאעל ןָאסמַארב

 ,314 -- םהרבא לעזנַארב
 ,362 ,361 ,350 ,244 -- .רד בקעי סָארב

5, 36, 371, 373, 374, 387, 388, 
3, 432, 436, 4239, 441, 461, 462, 
3, 464, 4471 

 ,64 -- אװע אדיורב

 ,206 ,153 --- קורב

 ,193 -- קורב

 ,135 -- .ס רטניירב

 ,228 -- ןיקסירב

 ,93 --- .ס 'ואלסערב

+= 

 ,107 ,104 -- .) ךראזַאג

 ,113 ,96 ,93 -- (ונל) לאומש יקסגנַאשזָאג
4, 115, 133, 134, 388, 

 ,262 -- .ס יאלַאג

 ,104 -- .ס גרעבדלאג

 ,93 --- .ש ןידלָאג

 ,368 --- עדלָאג

 1923 -- (לצמָאה) ןײטשדלָאג

 ,229 -- (וָאקרַאכ) ןײטשדלָאג

 ,258 ,39 --- דראנרעב ןײטשדלָאג
 ,213 -- .י ןײטשדלָאג

 ,457 --- רעגעלשדלָאג

 ,222 -- יקצאבראג

 ,206 ,205 ,64 -- .ּפ יװרַאג

 ,230 ,228 ,224 ,223 -- צינעה קילערָאג

 ,313 -- שריה טלַאטשעגסוג

 ,394 ,372 ,311 -- .רֹד סקילעפ ןַאמטוג
,474 ,464 ,8 

 ,228 -- אקצערוג

 ,20 -- רתסא יקצערוג

 ,259 -- אטרעב לק:יפרוג

 ,228 -- ןאבלעטיג

 ,132 ,121 ,92 -- .א גרובזניג

 ,206 ,205 --- (וָאמואנ) םארבא גרובזניג

 ,230 ,195 --- .ב גרובזניג

 ,59 -- ןָארַאב גרובזניג

 ,93 --- .ל גרובזניג

 ,92 -- (רעסיג ינעגװעי) ןועמש גרובזניג
,206 ,1234 6 

 ,468 -- ליציג

 ,397 --- רענזַאלג

 ,463 ,461 ,441 --- .רד דנומגיז ןַאמסקילג
9, 

 ,371 --- ןועמש ןייטשקילג

 ,229 --- ןיסענג

 ,214 ,13 -- לישו דעג

 ,409 --- לארשי דנוזעג

 ,223 ,193 -- ייווצנעזעג

 ,260 -- הקבר גנירעג

 ,93 -- .ח שטיװָאנעשרעג

 ,308 ,307 ,291 ,272 -- יצאנגיא קאלַארג

 ,374 ,311 -- בקעי רעלבארג
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 .441 ,431 -- .רד לעינַאר סָארג

 ,474 -- אטסוג דרַאבסָארג

 474 -- אשאס דיַאבסָארג

 ,371 ,367 ,365 -- .רד קירגעה ןאמסָארג
2, 3713, 374, 381, 387, 390, 397, 

8, 413, 

 ,136 ,113 ,86 -- װאלסינָארב רעסָארג

,400 ,444 ,388 ,8 

 ,151 -- רַאקסָא גרעבגעזורג

 ,373 ,371 -- .ג רעגעלדנורג

 ,452 ,451 ,382 --- גרָאעג שטיװָארָאגירג

 ,454 ,452 -- .רד אנאיטאט שטיװָארָאגירג

8, 

 ,70 ,39 -- קחצי םיובנירג
 ,113 -- .מ (ןאגאק) שטיוועינירג

 ,20 -- ןושרג

 .ד

 ,131 ,126 -- (ינועמש) ןועצמש  ןיבָאד

4, 137, 

 ,93 -- קודצ יקסלָאּפָאגלָאד

 ,166 --- רָאדָאעט ןאד

 ,371 -- .י ןַאמפרָאד

 ,360 ,349 ,345 -- יצאנגיא יקס:ישַאד
3 316, 382, 400, 428, 436, 437, 

0 442, 443, 464, 465. 

 48 -- עיפָאס ךילרעווָאנבוד

 ,10 -- ןועמש ווָאנבוד

 ,374 ,371 -- .ֹו יקטוד

 ,474 -- רעשטיוד
 ,189 -- לארענעג .נ ןינָאכוד

 131 -- השמ ןרעּפלַאה-ןיקשוד

 ,368 -- סקילעפ יקסגישזרעיזד

 ,353 ,347 ,345 -- .רד ןַאמרעה דנאמַאיד
0, 362, 362, 364, 382, 401, 429, 

1, 435, 138, 4604, 

 ,171 -- .ּפ ָאקנעביד

 ,322 --- .ש ןייטשקיד

 ,371 -- חסּפ רעציבמעד

 ,465 -- װאלסעלָאב רענבַארד

 ,465 -- .רד ףעזוי רענבָארד

 ,223 -- ןיקבארד
 ,238 ,232 ,230 ,226 -- ףלָאװ ןיקבארד

 ,349 --- ליאַאכימ װָאנאמָאגַארד

 ,457 -- .רֹד רעמירד

280 

 .ה

 ,293 ,283 -- .רד גיוודול זאאה

 230 ,229 ,93 -- קיװייל סעדָאה

 ,436 -- רוטרא רענזואה

 ,313 -- ןָאעל דנאלַאה

 ,93 -- .מ ןייועּפלאה

 ,2230 -- ןַאמצלַאה
 ,364 ,363 -- יאלָאקימ שמיוועקנאה

 ,190 -- לַארענעג .8 ןַאמּפָאה

 ,352 -- ןַאמרעה ץיװָארָאה

 .404 -- שואעדאט בעלטראה

 ,345 -- ףעזוי ץעדוה

 .360 -- רעטוה

 ,407 --- ןַאטנַא רעבעוה

 ,217 ,92 -- עינעשז שטיוורוה

 223 -- המלש היעש סעקלַאז-שטיווהוה

 ,368 -- ןאילימיסקַאמ ץיוורוה

 ,92 ,68 ,49 ,48 -- היבוט ןאמקילייה

6, 121, 135, 204, 213, 228, 230, 

2, 

 ,314 -- הילדג המלש רעליה

 279 ,278 -- לַאשרַאמדלעפ גרובנעדניה

 ,354 -- רעלעה

 ,311 -- רזעילא רעלעה

 -- (סואווראּפ) .רד רעדנאסקעלא דנַאפלעה

3, 
 230 ,228 ,193 -- ןידנעה

 ,223 ,193 -- ןיקנעה

 ,368 ,360 -- לימע רעקעה

 ,311 -- רעדירב ןאמרעה

 464 ,413 ,398 -- בקעי ןַאמרעה

 464 ,436 -- רצערעה

 ,311 -- םולש ץרעה

 223 ,220 ,219 ,218 -- .א קיצרעה

 24 ,23 ,18 ,17 -- ןַאמביל חסּפ שרעה

 ,457 -- .רֹד רענגַאװ
 ,105 --- רימידַאלװ יקסניטיַאװ

 .93 -- שטיװָאלַאװ

 ,351 -- ףסוי ןַאמלָאװ

 ,457 -- ץלאו
 ,13 -- לימע עדלעװרעדנאוו

 ,316 ,314 ,313 ,2311 --- ריאמ רעסַאװ

 ,398 ,2371 -- םהרבא ןַאמרעסאו



 ,311 -- בקצי סקאװ

 ,345 -- קיװדול יקסנירַאװ

 ,368 -- ןָאטל יקסװעלישַאו

 ,218 -- .רד בקצי יקסדָאגיװ

 ,457 -- רעלגיוו

 ,437 ,436 -- ןעמעס קיטיװ

 ,298 -- שרעה גרעבנייוו

 ,3600 -- ףסוי גרעבנייוו

 ,360 -- .רֹד דלעפנייוו

 ,92 ,50 ,48 ,39 ,19 -- .רד סקאמ ךיירגייו

3, 134, 

 ,411 -- ןיײטשניײװ

 ,92 -- (לצמאה) ,א ןייטשנייוו

 ,92 ,86 ,36 --- (לאימחר) ןרהא ןייטשנייוו

3 94, 95, 100, 109, 128, 130, 134, 

9, 1453, 146, 172, 176, 177, 188, 

7, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 
9, 230, 232, 235, 236, 238, 

 ,314 ,201 -- לשיכ סייוו

 4471 -- .ס ץילסייוו

 ,131 ,100 ,92 -- יאמש םולבנעסייוו

 ,77 -- ָארדואװ ןָאסליװ

 ,159 --- .וװ ָאקנעשטיניװ

 ,230 ,228 -- ץניוו

 ,408 ,398 ,394 ,371 -- דוד ץיניוװ

 441 -- רעבעװ

 ,474 -- אשזור םודנעו

 ,375 --- דלָאּפָאעל גרעבסקעו

( 

 ,472 -- ןהָאז

 ,169 -- הדוהי ףסוי שאיראכַאז

 ,68 ,59 ,48 -- רעדנַאסקעלַא וועיראטאלאז

2 96, 100, 131, 134, 135, 139, 145, 

2, 153, 156, 158, 160, 173, 200, 

4,, 

 ,223 ,193 -- 'קסּפילאז

 ,65 --- יקסװַאלסימאז

 ,121 ,100 ,93 ,87 ,48 -- דוד יקסוואלטַאז

3, 126, 1233, 134, 135, 179, 204, 
4, 

 ,232 ,230 ,228 ,122 --- .רד .מ ןיקַאז
 ,298 --- השמ ןיײטשנעגרַאז
 ,195 --- װערַאבוז
 ,228 --- ןיבוז

 ,316 ,314 ,311 ,298 -- ןושרג טרעביז

 ,314 -- (רוטרַא) יכדרמ לאומש םיובלעגיז

6, 

 ,314 -- .ה יקסנַארדיז

 ,223 -- ןאמרעבליז

 ,468 -- טרעבלא ןאמרעבליז

 ,191 -- יג װעיװָאניז

 ,260 -- םהרבא ןַאמרעגניז

 ,351 ,350 -- יצאנגיא רעסיז

 ,193 --- קיגטָאלז

 .223 -- (וָאסירָאב) זיקטַאלז

 ,228 --- (ןישטלאט) ןיקטַאלז

 4441 -- קחצי לעבעז

 ,133 -- (יקסנַאמעינ .א) רעדנעס ווָאדלעז

4, 135, 

 ,228 -- ןאסקילצז
 314 -- רעזול םירפא שטיװַאנַאמלעז

 .409 ,408 ,403 -- טנומגיז יקסװאלושז

 ,217 ,92 -- .א קושז

 ,416 ,415 -- .רד םייח יקסװַאלטישז

 ,223 ,219 -- לקגאי װָאקיגזעלעשז

 .ד

 ,480 ,413 -- קחצי םהרבא ןיקייח

 ,238 -- ףסוי דניקייח

 ,182 ,153 ,131 -- (ןימינב) םהרבא ץפח

8, 217, 238, 260, 

 ,192 -- והילא ץפח

 .134 ,133 -- לדנעמ ץפח

 .מ

 ,222 --- קינשטַאבאט
 278 -- לטצ שַאיבָאט

 ,258 -- יקצאווראט

 ,195 -- .א עלרַאט

 ,104 -- .ב ןיביוט

 ,195 ,65 --- .א וַאקַאילוט

 ,135 ,121 --- .װ ןיקמָאיט

 ,204 -- םיובלעטייט

 ,314 -- (ןילבמעד .ב) ןימינב םיובלעטייט

 ,191 -- .י שטיװָארָאדַאעט

 ,93 -- .י ןיקמעט

 טעפּליצקי  -- 104,

 ,322 ,214 ,177 ,110 -- השמ ןַאמרעט
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 ,230 -- .א יקסװַאנַאיָארט

 ,454 ,451 ,436 ,425 ,388 -- ןתנ רעּפָארט

7, 464, 

 ,328 ,241 ,240 -- ןָאעל יקצָארט

 ,333 ,256 -- .י .פ ארטסלורט

 ,93 -- סיוויירט

 ,93 ,20 -- יקסװָאּפאשט

 ,209 --- .ג ןירעשטישט

 ,304 ,303 ,298 -- ףצעווי יקסוועשישט

6, 307, 

 ,151 ,104 ,89 ,65 ,64 --- ינ צוריאעכשט

2, 162, 

 ,68 ,67 ,65 --- .א ילעקגעכשמט

 ,313 ,311 -- עינָאס יקסנילעמעשט

 ,100 ,93 -- רעדנאסקעלַא יקסירעמעשט
1, 172, 188, 206, 214, 224, 238, 

 ,214 ,210 -- םהרבא סטקסעשט

 ,153 ,132 ,109 ,104 -- דוד װָאקטרעשט

4, 223, 230, 232, 

 ,192 --- והילא רעװָאקירעשט

 ,170 ,152 ,149 -- רָאטקיװ װָאנרעשט
1, 

 ,113 ,84 ,64 -- .פ ןינַאװערעשט

 ,132 -- .ב וָארבַאי

 ,419 ,340 -- רעטייװצ רעד ףעזָאי

 ,112 ,92 ,57 -- ןמחנ ךיװכָאי

 ,10 -- לארענעג שטיװעקשונַאי

 ,457 --- ליקנַאי

 ,216 ,258 ,256 -- ףסוי שטיוועלעקנאי
1, 314, 

 473 -- .רד סירָאב עפָאי

 ,92 .נ ץפָאי

 ,394 -- בָאקַאי

 ,468 -- .רד דנומגיז בָאקַאי

 ,368 --- יאניס יבָאקַאי

 ,191 -- .װ אװעלװָאקַאי

 ,261 --- לאכימ שטיװָאבוקַאי

 ,278 --- לאוש שטיװָאדידי

 ,134 -- םהרבא יקצידוי

 ,92 --- יכדרמ װָארעזװעי

 6 -- . ןיקיורפעי

 ,57 -- םארבא (ןירָאבעד) הפי

488 

 .מ

 260 -- דוד ָאקגעדָאלָאכ

 ,19 -- ענעלעה סעלעקצאכ

 ,229 ,19 --- טירַאכ

 ,217 ,213 -- קחצי שַאלואכ

 ,214 -- (יליגריוו) ךורב ןהכ

 ,293 ,283 -- .רֹד סחנּפ ןהכ

 210 -- יש ןהכ

 ,229 --- ןירוכ

 ,206 -- יקצינלעמכ

 .213 -- (.ס שטיװָאנָאימעס) .ש ץ"כ

 ,454 ,437 ,436 ,425 -- סוקרַאמ ןבתכ

0, 468, 469, 

 ,468 ,454 -- הרש ןבתכ

 .ל

 ,27 --- גרעבנעפואל

 ,191 -- .ג וָאמָאל

 ,162 -- ןַאשז ץגנָאל

 ,371 -- סַאיוָא יודנאל

 ,408 ,395 ,294 ,371 -- .רד בייל יֹודנַאל
2, 4366, 438, 441, 443, 

 ,371 -- גרעכסדנַאל

 ,345 -- דנאנידרעפ לאסאל

 ,214 -- לואּפ גרַאפַאל

 ,93 --- .ס ןישקָאל

 ,104 -- .י ןירַאל

 ,282 -- לארענעג ףרָאדנעדול

 ,150 -- יגרָאעג װָאװל

 ,191 -- .א יקסראשטאנול

 ,131 ,109 ,100 ,92 ,57 -- ׂשריה ץירול

5 168, 204, 

 ,155 ,134 ,133 ,50 -- חג עירול

 ,92 -- .ג ָאביל

 ,87 ,86 ,57 ,46 ,37 ,36 -- קרַאמ רעביל

2, 93, 94, 95, 100, 101, 104, 105, 

7 120, 121, 139, 145, 146, 152, 

3, 158, 161, 176, 188, 201, 202, 

3, 214, 238, 

 ,193 -- ןַאמרעביל
 ,2383 -- .רד ןַאמרעה ןאמרעביל

 ,218 -- .ז ןַאמרעביל

 ,27 -- לרַאק טכענקביל

 ,133 ,131 ,100 ,78 ,77 -- .א קַאװטיל



,182 ,180 ,178 ,176 ,172 ,139 ,4 

,222 ,220 ,219 ,217 ,211 ,210 ,8 

,454 ,232 ,225 ,224 ,3 

 ,218 -- רציוטיל

 ,349 --- ןיטנַא יקצָאכַאיל

 ,474 ,473 -- .רד װַאלסינַאטס ןיישוויל

 ,222 --- ןייטשנעטכיל

 ,271 ,270 ,259 -- לארשי ןייטשנעטכיל

2, 291, 305, 306, 307, 308, 314, 
5, 319, 

 ,345 --- װַאלסעלָאב יקסוָאנַאמיל

 ,223 --- יקסווָאּפיל

 ,316 -- .רד היעשי יקסווָאּפיל
 ,260 י-- ןאמּפיל

 ,260 -- בקי יקסּפיל

 ,121 --- (ברַאפדלָאג סקאמ .רד) דוד ץעּפיל
4, 152, 156, 158, 206, 210, 238, 

 ,93 -- ץישּפיל

 ,314 ,313 ,311 -- (קַאסָאב) ףסוי ץישּפיל
 ,193 -- ץישפיל

 ,20 -- המלש ץישפיל

 ,260 -- ךענעה לאומש ץישפיל

 ,20 -- ןאצל

 ,104 -- .* שטיבעל

 4407 -- רעדעל

 ,134 ,133 ,92 -- (עדירפ) עזָאו טיוװעל
6, 218, 222, 228, 230, 232, 238, 

 ,398 ,394 -- ןיװעל

 ,230 ,228 ,153 ,115 -- םארבא ןיוועל
2, 

 ,278 -- ארפיוו ןיװעל

 ,218 ,217 ,194 ,92 ,39 -- לקנאי ןיוועל

9, 220 222, 224, 225, 226, 

8, 229, 230, 238, 

 ,312 -- קעשזוי ןיוועל

 ,313 -- רעזייל ןיוועל

 ,223 --- וָאסניװעל

 ,133 -- (יקס--ב .ב) .רד סירָאב זָאסגיוװעל
4, 1353, 223, 228, 230, 238, 

 ,436 -- יקסניוװעל

 ,418 -- .רד ןייטשנעװעל

 ,93 -- .י ןייטשנעװעל

 ,162 ,107 ,105 ,24 -- רימידאלװ ןיגעל

3, 189, 190, 191, 242, 243, 245, 
8, 

 ,153 -- ילוי יקסגעל

 20 -- .ל לעפעל

 ,60 -- בקצי יקסנישטשעל

.8 

 ,228 -- ןָאסדיגַאמ

 ,393 ,376 ,371 -- .רֹד םלעזנא רעלזָאמ

8, 

 ,238 ,214 -- דוד ןילכאמ

 ,371 -- לעדנאמ

 ,13 -- .ּפ וָאלסַאמ

 ,311 -- יקסװַארַאמ

 ,431 -- יעשזדנעי יקסװעשטַארָאמ

 ,166 -- (םיוברעדעצ ילֹוי) .ל װָאטרַאמ

0, 

 ,469 -- .רד קערַאמ

 ,322 ,219 ,214 -- לרַאק סקראמ

 260 -- הרש שמיוועקראמ

 ,259 -- ליפָאז טאקשומ

 ,259 ,256 ,240 -- וואלסישודז טאקשומ

8, 313, 314, 319, 

 ,262 -- קינװָאקלוּפ וָאדעיַאסאימ

 ,92 --- .א רעשטירוזימ

 ,466 ,388 ,371 -- סלעויײמ

 ,121 -- רשא רעיײמ

 ,314 ,313 ,311 ,276 ,275 -- רייד רעיימ
5, 319, 335, 

 ,259 -- לינַאמ שטיװָארעײמ

 ,93 -- .א יקסװָאנאריימ

 -- (יקציבזיא ףסוי) שינייב שטיוועלאכימ

, 86, 224, 278, 279, 310, 322, 330, 

 ,191 --- .װ ןיטוילימ

 ,109 -- לעװַאּפ וָאקוילימ

 ,23 ,21 ,17 ,16 -- ןאשוד ללימ

 ,335 ,316 ,314 ,212 -- לאומש ןאמלימ

 ,457 -- רעלימ

 ,158 -- ּפיסָא רַאנימ
 ,135 --- .ז ןילדנימ

 ,223 -- לצדנימ

 ,93 -- .3 ץנימ

 ,464 ,441 -- ןַאטַאנ לעשימ

 ,260 -- ןמלז ?קסראנילמ

 ,132 ,923 -- .ב דמלמ

 ,237 ,224 ,136 ,100 --- רימידאלוו םעדעמ

2 /26, 286, 287, 288, 291, 292, 

8, 299, 310, 313, 314, 319, 326, 
7, 328, 330, 3231, 332, 
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 ,230 ,204 ,121 ,93 -- .ּפ יקצעװעזעמ

 ,260 -- רעזייל יקסוועליזדנעמ

 ,228 --- יקסװָאלעדנעמ
 ,177 ,138 -- םירפס רכומ עלעדנעמ

 ,26 -- רעצעמ

 441 ,371 -- ענעלעה רעגצעמ

 ,464 -- ןָאמָאלאס רעגצעמ

 ,322 ,136 ,92 ,47 -- .א ןישזערעמ

= 

 ,191 -- .ו ןיגָאנ

 ,229 ,228 -- לצרָאנ

 ,394 -- (עיצילַאנ) לעדאנ

 ,222 ,112 -- (קסניוװד) לעדָאנ

 ,121 --- (דארגָארטעּפ) לעדאנ

 ,313 ,311 ,235 -- לאונמע יקסדורנָאװָאנ

4, 

 ,220 -- טנַאלּפָאװַאנ

 ,224 ,223 ,219 -- לאוי װָעקיװַא;

 ,177 ,92 -- השמ ןיקטָאנ

 ,135 -- (רָאטַאטקעּפס) ,רד .מ ןַאכמיכַאנ
4 217, 219, 222, 224, 226, 229, 

0, 

 ,351 ,345 -- לרַאק רעכאנ

 ,416 ,415 -- .ד .ה גרעבמַאנ

 ,418 ,398 -- .רד דנומגיז רעכערבסונ

2, 439, 442, 458, 464, 

 ,169 -- קחצי װָאניסונ

 ,260 --- ריאמ ןַאמיינ

 ,79 -- .ש ישטשַאינמָאּפעינ

 ,84 -- (רַאצ) רעטייוװצ רעד יאלַאקינ

 ,10 -- שטיוװעיַאלָאקינ יאלָאקינ

 92 ,47 ,38 -- .י גרעבנערינ

 ,92 -- ינאפ גרעבנערינ

 ,374 ,371 ,362 -- (שַאיזַא) עשוהי רעקענ

4, 412, 441, 473, 474. 

 .ם

 .206 --- ילוואלאס

 ,261 -- לארשי ײװָאלַאס

 ,432 ,403 ,352 ,351 -- רוד רעדנאמאלאס

6, 433, 441, 464, 465, 

 ,93 -- .י יקסנַאימָאלַאס
 .414 -- דרַאשטיר װַאלסינאטכ עדנאטס

 .214 -- לארשי סיסָאס

200 

 ,93 -- .א ןיקרָאס
 ,220 ,217 ,216 ,194 -- איליא יקציטעװס

4, 224, 230, 232, 238, 

 ,230 ,228 --- ֹוָאליברעװס

 ,191 -- .' װָאלדרעװס

 ,104 -- .1 רָאנַאכוט

 ,.204 ,162 --- ףיסָאי ןילַאטס

 ,228 -- ץעלערטס

 ,46 -- .א יקצולס

 ,134 -- .ב יקצולס

 ,60 ,59 ,37 -- .ג גרעכזַאילס

 ,195 -- ןיקשומס

 ,191 -- .װ וװָאנרימס

 ,222 ,219 ,217 ,216 -- .ס יקסווָאקמעס

 ,223 -- ןַאמרעס
 ,238 ,237 -- יזוב קַאװיּפס

 ,170 -- אירַאמ ַאװָאנָאדיריּפס

 ,223 -- רָאטקעּפס

 ,153 ,149 -- .מ װעילעבַאקס

 ,205 ,202 -- ןאמטעה יקסדַאּפָארָאקס

 ,381 -- דנַאנידרעפ טעראקס

 יע

 ,177 -- בייל ןילרעבע

 ,104 -- .ב שוטע

 ,219 ,216 ,210 ,48 --- בייל םהרבא ןיקטע

 4412 -- רעמלע

 ,359 -- םלעהליוו זעגָאבנעלע

 ,219 ,214 -- ךירדירפ סלעגנע

 ,315 -- עבַא ןַאזרעטסע

 ,133 ,132 -- .א ןײטשּפע

 ,313 ,249 ,133 ,100 --- רַאזַאל ןייטשּפע

 ,218 -- הקבר ןײטשּפע

 214 ,134 -- אנכש ןײטשּפע

 ,311 -- ףסוי ןייטשקע

 ,63 ,60 ,48 ,47 ,39 -- קירגעה ךילרע

4 466 76, 86, 87, 92, 93, 95, 100, 

1, 104, 105, 133, 134, 139, 153, 

4, 153, 167, 176, 188, 192, 197, 

4, 224. 
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 92 -- .י זערבדָאּפ
 ,349 -- ָאליאכימ קילװַאּפ

 ,311 -- רָאדיזיא יקסרעדזַאּפ



 ,270 -- ביל םייח יקסנַאנזָאּפ
 ,13 -- רעדנַאסקעלא וואסערטאּפ

 ,314 ,373 ,371 ,363 ,362 --- םהרבא ְךָאּפ
1, 

 ,261 -- השמ יקסוװָאנַאלַאּפ

 ,228 --- .מ יקסװָאזינַאּפ
 ,397 ,394 ,314 ,2371 -- השמ רעיּפַאּפ

8, 404, 407, 474, 

 ,238 ,232 ,230 ,228 -- .ל קַאילּפָאּפ
 ,249 ,224 -- (חנ) לאיתוקי ללנטרָאּפ

6, 274, 299, 311, 313, 314, 315, 
9, 324, 

 ,20 -- ריאמ אקלערָאּפ

 ,93 --- קינטסרעשָאּפ

 ,218 ,224 ,223 ,217 -- ןכיג סּפוּפ
 ,319 ,316 ,314 -- יכדרמ קחצי ןָאזחסּפ

5, 

 ,191 -- .ג לָאקַאטַאיּפ

 ,93 -- .פ ןיקייּפ

 ,455 ,437 ,436 -- .רֹד בקִעי רעניטסיּפ
6, /457, 464, 468, 477, 

 ,46 --- ןושרג רעכאמרעדולּפ

 ,114 ,108 ,13 -- יגרָאעג ויָא:ַאכעלּפ
4, 145, 

 ,217 --- ערוילטעּפ

 ,444 -- סקילעמ לרעּפ

 | ,223 --- יקסרעּפ

 ,149 -- .ּפ וועזרעװערעּפ

 ,235 ,230 ,228 ,93 --- לערעּפ

 ,152 -- לאקרעּפ

 ,149 --- ֹוַאנָאכטשעּפ

 ,92 -- הנגיד אניקיטירּכ

 ,302 ,297 -- חנ יקצולירּפ

 ,398 -- עכמירּפ

 ,106 -- .ע יקסנעשזַארבָאערּכ

 ,416 ,415 ,322 ,214 ,39 -- .ל .י ץרּפ

7, 

 .פ

 ,107 ,104 -- .מ טנַאקירבאפ

 .457 ,393 ,311 -- השמ טסַאפ

 ,371 -- אקסיצנַארפ לעגראפ

 ,260 -- בקעי סקופ

 ,138 ,134 ,121 ,128 ,93 -- הרש סקופ
0, 211, 260, 

 ,261 -- ריאמ זאמסקופ

 ,116 -- יקסנַאשזרופ

 ,92 -- .א ,ןַאמשופ

 ,313 -- יכדרמ ןאמגייפ

 ,93 -- .פ רעטסנייפ

 ,471 ,464 ,413 ,371 -- .רד ןָאעל רענייפ
 ,439 --- ןייטשרעייפ

 ,243 -- (יקצענאה) בוקאי גרעבנעטשריפ

 ,335 ,314 -- בקעי יאמשיפ

 ,153 -- .ל ןיקשיפ

 ,228 -- ביוטלעגילפ

 474 ,464 ,413 -- ףלָאדַא ןאמדלעפ

 ,351 ,350 -- םלעהליװ ןַאמדלעפ

 ,261 -- םוחנ ןַאמדלעפ

 ,394 -- ןייטשדלעפ

 ,371 -- סקַאמ יזלעפנזלעפ

 ,469 -- רעטסנעפ

 ,413 -- .י רעטסנעפ

 ,464 -- ןועמש רעטסנעּפ

 ,1235 -- .מ ןיקדָארפ

 ,216 -- טרופקנארפ
 ,278 -- לדוי טרופקנארפ

 ,341 -- לימע לרַאק זָאצנַארפ

 ,100 -- (הכלמ ץישפיל) רתסא ןיקמורפ
4, 135, 139, 172, 176, 178, 180, 

2, 183, 217, 219, 220 222, 223, 
4, 226, 229, 230, 238, 398, 454 

 ,163 ,134 ,133 ,93 -- סירָאב ןיקמורפ

 ,229 -- דירפ

 ,92 -- .א ןאמדירפ

 ,464 ,441 ,440 -- .רד ןַאמדירפ

 ,468 ,457 -- .רד לרעב ןאמדירפ

 ,260 -- םייח שירפ
 ,351 ,350 ,345 -- םיכאָאי לעקנערפ

 ,217 ,210 ,134 -- .רֹד ףסוי לקנערפ

 ,3123 -- ןאטאנ לײקנערפ

 .צ

 .93 -- לצנעב שטיװעלַאצ

 ,313 -- ןבואר ןאמרעקוצ

 ,313 ,298 -- דערפלא עגיצ
 .260 -- םהרבא רעברעהטייצ

 ,464 ,413 -- ףסוי ץיּפשרעמיצ

 ,229 --- ןַאמניצ

 ,278 -- ףסוי ןיקפיצ

 ,352 -- .רד ןַאילימיסקַאמ םואברעטעצ
0, 362, 429, 432, 465, 
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 ,27 -- ערַאלק ןיקטעצ
 ,149 ,145 ,104 -- ילקאריא ילעטערעצ

1, 152, 153, 

 יק

 ,92 -- .ז ןַאהַאק

 93 -- יע ןַאהַאק

 ,394 -- להָאק
 ,214 ,162 ,24 ,13 -- לרַאק יקסטוָאק

5, 322, 
 ,360 ,345 -- ןַאי שטיװעקַאזָאק

 ,104 -- המלש םייח ןאדזַאק

 278 -- פיש קינװעשזַאק

 ,230 ,23 ,16 -- (הנוי) לשיפ ןעגיאק

 ,106 -- .א יַאטגָאלַאק

 ,223 -- יקסנימַאק
 ,191 ,166 ,162 ,152 -- װעל וועינעמַאק

 ,261 -- םייח רָאטנַאק

 48 ,46 -- .י רָאטנַאק

 ,87 ,15 ,48 -- רימידַאלװ שטיװַארַאטנַאק

3 133, 150, 214, 

 ,92 --- קַאינָאק
 261 -- לטיג רעניטאטסנַאק

 ,92 -- .י ןייטשרענאק
 ,23 ,16 ,15 ,12 ,11 -- .װ יקסוָאסָאק

4 26, 27, 29, 75, 77, 78, 79, 100, 

6 

 ,259 -- אטַאּפאק

 ,311 -- רוטּפאק

 ,238 -- בקעי ןַאלּפַאק

 ,67 -- טסינּפַאק

 ,67 ,65 --- ווָאפאפאק

 ,260 -- ךלמ ץַאק
 ,222 -- (קסיורבָאב) ןעגָאבנעצַאק

 ,228 -- (קסנעלָאמס) ןעגָאבנעצַאק
 ,39 -- .רד .ל .י ןָאסלעגעצאק

 ,171 -- רָאסעּפָארּפ .ּפ ןיקשַאקָאק

 ,193 -- ןיקשטָאבָארָאק

 ,68 -- .ל ןיקשטָאבַארָאק

 ,230 ,92 -- םהרבא ןיקװַארַאק

 ,229 --- ןיסַארַאק

 ,293 ,283 -- .רד לאונמע ךאבעלראק

 ,394 -- טילבנרַאק
 ,178 ,166 ,161 -- לַארענעג .ל וָאלינרָאק

 432 ,431 ,429 -- ןַאטאנ סעקרָאק

 ,259 -- (שואעדאט) יקסװאקטַאיוװק

2092 

 ,315 -- האל רעשטוק

 93 -- .ל סעקלוק

 ,23 -- ץנַארפ יקסרוק

 ,244 ,243 ,242 ,190 -- דרַאכיר ןאמלהיק

 ,228 -- ןיסיק

 ,92 -- יא ןיסיק

 ,104 -- יקסנַאילסיק

 ,480 ,477 ,468 ,439 --- .רד ףסוי ןַאמסיק

 ,480 -- האל ןַאמסיק

 ,133 ,100 ,93 ,79 -- םהרבא ץינשזריק

4, 138. 

 ,71 ,49 -- .רד ףסוי רענזיולק

 ,3111 -- רעטלא ַאקשטַאילק

 ,218 ,224 ,223 -- המלש טיילק

 ,371 -- ןָאעל ןַאמלעק
 ,150 ,149 -- רעדנאסקעלא יקסוערעק

7, 200, 

 ,276 --- אנינח יקסרַאמַארק

 ,398 -- המלש ץנַארק

 ,315 -- הימחנ יקצוסַארק

 ,196 ,153 ,107 ,104 -- .ס יקסניסארק

2, 226, 228, 230, 

 ,258 -- ןאפעטס יקסװָאקילורק

 ,464 -- סעשטניירק

 ,223 -- רױמערק

 ,314 -- שירעב לפמערק

 ,246 -- .נ יקסגיטסערק

 .ר

 466 -- עבַאאר
 ,228 ,223 --- (שטיװָאנַאראב) שליװַאניבַאר

 ,116 --- (ַאלסָאנירעטאקעי) שטיװָאגיבַאר

 ,313 -- (רעקלַאװ) ןימינב שטיװָאניבַאר

 ,145 ,92 -- .ח שטיָאניבַאר

 ,104 -- .ל שטיװָאניבַאר

 ,133 ,89 -- רסיא ןיקבַאר

 ,64 -- ועשטידַאר

 ,368 -- לרַאק קעדַאר

 ,352 -- םייח ןיטַאהַאר
 ,373 ,365 --- .פָארּפ ןַאילימיסקַאמ עזָאר

 ,133 ,121 ,96 ,93 -- (ארוע) .מ ןעזָאר

4, 
 ,276 ,261 -- םהרבא םױבנעזָאר

 ,222 -- םולבגצזָאר

 ,133 -- דוד גרעכנעזָאר



 ,223 -- לֿאטנעזָאר

 ,139 ,100 ,93 ,56 -- צנַא לאטנעזָאר
35, 

 -- (9 ןַאמנַא) .רד לעװַאּפ לאטנעזָאר

4, 188, 213, 

 ,480 -- .רד ץּפיל ןאמגעזָאר

 ,343 ,רד סקַאמ דלעפנעזָאר

 ,314 -- םהרבא ןַאּפשסָאר

 ,9 -- ןיטוּפסַאר

 ,48 ,46 ,39 ,22 ,21 -- השמ סעפַאר

6 15, 19, 85, 86, 87, 92, 95, 96, 

0, 130 131, 133, 134, 159, 160, 

2, 175, 179, 180, 182, 188, 199, 

0 2060, 210, 211, 214, 217, 219, 

8, 246, 

 ,229 -- ָאקַאשרָאר

 ,1923 --- ןיבור

 ,230 ,213 ,1235 ,121 ,88 -- .' ןיבור
2, 

 ,469 ,413 --- ןייטשניבור

 ,261 -- ףסוי ןייטשניבור

 -- (רעכאמנעשאמאק) ןמלק ןייטשניבור

0, | 

 ,230 ,228 ,224 ,222 -- רעטלא ויאנאמור

 ,191 --- .ד לָאנַאזַאיר

 ,228 ,92 --- .ש ןיקוויר

 ,416 ,415 ,414 -- םהרבא ןעזייר

 ,92 -- .מ גרעבנעזַאר

 ,464 -- דלָאנרַא רעטייר

 ,262 ,228 -- צילע קושטייר

 ,191 -- .א וָאקיר

 ,312 -- ןָאמָאלַאס רענקיר

 ,345 -- שואעדאט רעגער

 ,359 -- .רֹד לרַאק רענער

 .ש

 ,278 -- .רד חמצ דאבאש

 ,195 -- .מ שטיװעיאשבַאש

 ,230 ,228 -- שטיװעיאש

 ,371 -- רשא ַאריּפַאש

 ,228 ,193 --- ריפאש

 ,311 ,298 -- ןאטאנ ןַארפאש

 .,371 ,362 -- .רד רָאש
 ,311 ,271 ,270 -- דוד ןאמציאװש

 ,439 ,432 ,423 ,412 -- והילא רעבעװש

90 

 474 ,413 -- .רֹד לאכימ לירפנעדלוש

 ,268 ,265 ,256 ,249 -- רָאטקיװ ןַאמלוש

6, 2866, 211, 313, 2314, 315, 316, 

9, 334, 

 ,259 --- רתסא בי?בַאטש

 ,435 ףלָאדא דנַאטש

 ,136 -- ףַארג קנריטש

 ,441 ,363 ,2362 -- ןַאעל ?עגנעטש

 ,212 ,1231 ,116 ,57 -- םיסקַאמ ןועטש
2, 

 ,460 -- "להארטש;

 47 -- .מ ןושַארטש

 ,452 -- .רד ַאנעב רעכיורטש

 ,302 ,298 -- והילא רעלגירטש

 ,311 -- .רד ךירטש

 ,152 ,110 -- בכקצי קַאפושטש

 ,110 -- לאומש ץַאּפישטש

 261 -- קחצי קישטנולדיש

 ,230 ,228 ,135 --- .{ סיגייש

 ,228 --- ןאמנייש

 ,153 ,107 ,104 -- .א שטיװָאלעשמיש

 ,171 -- .רד .א װעירַאגניש

 ,206 -- .ד גרעבסָאלש

 ,153 -- רעפיילש

 ,270 ,260 -- םהרבא שיומש

 ,457 -- לצימש

 ,352 -- ןאטאנ רעדיינש

 ,182 ,93 -- .ש רעטכעש

 ,223 ,219 ,218 -- .מ ןאמרעש

 ,374 ,371 -- (ףלָאדא) םהרבא גנַאלנַאּפש
8, 413, 

 ,314 -- צקייח רעזייּפש

 ,134 ,123 -- (שטיװָאפעזוי) ףסוי קאניּפש
5, 153, 

 ,223 ,193 -- רצציּפש

 ,223 -- וַאקינלַאקש

 ,259 -- רתסא ראילקש

 ,313 -- השמ ראילקש

 ,397 ,394 ,371 -- .רד קירנעה רעביירש
8, 401, 413, 441, 460, 464, 474, 

 ,158 -- רעדיירש

 .ת

 ,134 ,100 ,92 -- .רד קחצי םימואת

2, 153, 176, 216, 

205 



 טעטש ןופ ןעמענ = .2

 .א

 ,92 ,88 ,85 ,84 ,51 ,19 -- סצדָא

9, 110, 128, 131, 134, 141, 153, 

2 1160, 202, 213, 214. 

 ,140 -- עדזוא

 ,321 ,320 -- ןאכוא

 ,141 -- וָאנַאלוא

 ,141 -- ןַאמוא

 ,321 -- 'ועינוא

 ,223 ,216 ,142 ,93 -- אפוא

 ,142 -- אגרוא

 ,219 --- קצָאװטַא

 ,217 ,216 ,140 -- ןעמוהיא

 ,165 -- קסנעסענזָאװ:ָאװָאנאוויא

 ,223 ,216 --- ץינעוװיא

 ,321 -- ץיבזיא

 ,142 ,132 ,110 ,103 ,52 -- קסט'וקריא

 ,141 -- וָאניטנַאטסנָאק-טלַא

 ,321 -- רעדנאסקעלא

 ,211 ,141 ,93 -- קסװָארדנאסקעלַא
 ,321 -- עװָארדנאסקעלא

 ,141 ,104 -- עירדנאסקעלא

 ,140 -- וואלסישטמא

 ,142 ,103 -- קסמָא

 ,321 --- וָאנישמא

 ,141 -- שזָארוסַא
 ,141 -- רעטסָא

 ,156 ,141 --- הָארטסָא

 ,321 -- קצציװָאזַאמ-װָארטסָא

 ,321 --- ץעיװָארטסָא

 ,207 ,142 ,132 -- ןאכארטסַא

 ,321 -- ָאקגעלָארטסָא

 ,141 --- לָאּפָארטסָא

 ,194 -- שמיוװַאּפיסַא

 ,321 ,320 --- ללָאּפָא

 ,321 -- טּפָא

 ,142 --- סָאמַאזרַא

 ,204 ,142 ,93 --- לָאירָא

 ,209 -- צלרָא

 ,113 -- ?רובנערָא

 ,230 ,228 ,161 ,140 ,1230 ,92 -- ץׂשְרָא

 ,387 ,385 -- (ץיושיוא) םישטנעיװשַא
6, 
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 ,140 ,112 ,110 ,103 ,92 ,39 --- קטיורבָאב
2, 176, 207, 216, 217, 222, 223. 

 ,141 ,132 ,131 ,104 ,93 -- קסדָארָאגָאב

 ,321 --- יַאנאזדָאב

 ,141 -- ןיאלסוהאב

 .141 ,93 -- טומכאב

 ,141 ,132 -- וָאשַאלַאב

 ,142 ,122 ,93 -- וקַאב

 ,141 -- ראב

 ,280 ,228 ,223 ,216 -- שטיװָאנאראב

1. 

 ,141 -- עקוָאנַארַאב

 ,141 -- ָאורָאב

 ,217 ,141 ,135 ,1232 -- קסבעלנַאסירָאב

 ,223 ,161 ,140 -- ֹוָאסירָאב

 ,469 ,410 ,396 ,347 --- װַאלסירָאב

 ,426 ,10 -- טשצפאדוב

 ,385 ,376 ,313 ,371 ,347 -- שמאשטוב
8, 4110, 

 ,387 -- קסוב

 ,452 -- טשטראקוב

 .321 -- עציװַאטסעשזב

 ,441 -- אלַאיב

 ,268 ,267 ,261 ,209 ,87 -- לָאטסילַאיב
9, 277, 280, 282, 311, 314, 321, 

 ,321 -- עקסַאילדָאּט עלאיב

 ,321 -- עקסװַאר עלַאיב
 ,140 --- וָאכיב

 ,321 ,320 --- ײרַאגליב

 ,321 -- ןושזעיב

 ,141 -- וָאקרעצַאלעיב

 ,321 ,209 -- קסלעיב

 ,321 י- עניולב

 ,120 -- צצילעב

 ,321 -- ווָאטַאכלעב

 ,321 ,314 ,301 -- ןידנעב

 ,141 -- רעדנעב

 ,195 -- קסנאידרעב

 ,110 ,103 ,92 ,32 ,20 -- וװעשטידרעב
1, 141, 351, 

 ,332 ,242 -- ןילרעב

 ,222 ,154 -- ןרעב

 ,140 -- ןיזערעב

 ,209 -- ץיװַאטסערעב

 ,141 -- שטיװַאטנעשעב



 ,410 ,398 ,295 ,394 ,385 ,3723 -- דָארב
3, 41411, 464, 469, 471, 

 ,211 -- וָאליסורב

 ,142 ,131 ,104 -- קסנַאירב

 ,209 --- (ןָאיַאר רעקָאטסילאיב) קסנַאירב

 ,416 ,462 ,373 ,360 ,359 -- ןירב

 ,314 ,307 ,245 ,244 ,191 ,189 -- קסירב
1, 

 ,321 -- עקסװַאוק קסירב

= 

 ,141 ,115 -- שטאידַאג

 ,321 --- ןיבמאג

 ,209 --- ןדנָאינָאג

 ,321 -- ןילָאװראג

 ,113 -- צעקֹוָאלרָאג

 ,141 -- װָאכולג

 ,387 --- ינאינילג

 ,321 ,251 -- (רעג) איראוולאק-ארוג

 ,321 ,320 -- ץצװַאבארג

 ,321 ,251 -- קסישזדַארג

 ,314 ,311 ,269 ,267 ,209 ,87 -- לנדָארג
1, 

 ,321 ,280 -- קצדָארג
 ,321 -- לצירג

 .ד

 ,321 -- ץנעװרד-ןישזבַאד

 ,321 -- ?סייװ רעד ייב ןישזבָאד

 ,321 -- ץערבָאד

 ,141 -- וָאניהלָאד

 ,321 ,314 -- ערָארבמָאד

 ,469 -- ענראד

 ,230 ,228 ,207 ,140 ,130 -- ץנװָארבוד

 ,321 --- ץערָאװד

 ,112 ,110 ,109 ,61 ,52 ,19 -- קסניװד

9, 141, 196, 216, 222, 

 ,141 -- יֵאקנאשזד

 ,321 ,320 ,251 -- (דָארָאגנאװיא) ןילבמעד
 .141 -- עקװעימעד

 ,321 ,217 -- ןישטערעד

 ,431 ,410 ,396 ,352 ,347 -- שטיבָאהָארד
9, 140, 441, 464, 469, 

 .141 -- ןיבירד

 ,141 ,129 -- ץסירז

 .ה

 41 -- גאאה

 ,311 -- גרעבלעואה

 ,356 ,346 -- רדלעפניאה

 ,104 ,103 ,92 ,239 ,32 ,19 -- לעמָאה

7, 110, 113, 115, 1230, 141, 161, 

0 112, 176, 193, 194, 196, 212, 

3, 211, 216, 223, 225, 228, 230, 
72, 

 ,216 ,207 ,141 ,129 ,93 -- ץָאדַארָאה
3, 228, 

 ,141 -- שטשידָארָאה

 ,140 -- עשטשידָארָאה

 ,141 --- יקראה

 ,321 -- צקװָאנײה

 ,140 -- קסולה

 ,321 ,220 -- װַאשעיבורה

 .ֹוו

 ,411 ,385 -- עציװָאדַאװ

 ,321 -- ןיהָאװ

 ,142 ,111 ,88 ,52 -- אדגָאלָאװ

 ,321 -- ןימָאלָאװ

 ,142 -- קלַאװ

 ,321 ,280 ,209 -- קסיוָאקלָאװ

 ,141 -- 'וַאקליסאוו

 ,131 ,116 ,111 ,93 ,52 -- שועינָארָאװ

2, 176, 207, 216, 223, 228, 

 ,254 ,252 ,243 ,87 ,33 ,17 ,9 --- עשראוו

6, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 
8 272, 213, 277, 279, 280, 283, 

6, 284, 289, 291, 292, 295, 296, 
7, 293 301, 302, 306, 307, 310, 

1, 312, 313, 314, 316, 321, 322, 

4, 332, 333, 465, 

 ,237 -- עקטַאיװ

 .140 -- לנזיװ

 ,457 --- ץינשזיוו

 ,93 ,92 ,88 ,61 ,39 ,38 ,37 -- קסבעטיו
3 110, 113, 115, 129, 141, 153, 

0 172, 176, 194, 196, 207, 216, 

7, 222, 225, 226, 228, 230, 237, 

 ,56 ,52 ,46 ,33 ,32 ,19 ,14 -- ענליו

7, 115, 213, 216, 219, 222, 223, 257, 
8, 262, 267, 269, 217, 279, 283, 

0, 3111, 321, 

495 



 ,115 --- קשיװָאקליװ

 ,360 ,356 ,354 ,351 ,345 ,18 .10 -- ןיװ

5 313, 379, 384, 392, 402, 404, 
6 410, 421, 426, 447, 449, 452, 

4, 455, 456, 466, 467, 468, 469, 

0 11, 4713, 416, 407, 479, 480 

 ,141 ,104 -- עציניוו
 ,321 -- ןולצעיװ

 ,217 ,141 ,129 -- שוילעיװ

 ,396 -- אקשטילציוו

 ,321 -- דָארגעשיװ

 ,321 -- װָאקשיװ

 ,142 -- רימידַאלװ

 ,321 ,314 ,2301 ,268 -- קעװַאלצָאלװ

 ,321 -- לעװַאשטשַאלװ

 ,141 ,120 -- אקטעװ

 ,321 -- וװָארגנעװ

 ,115 -- עװָאלבשזרעװ

( 

 ,321 -- עטטרעוװאז

 ,321 ,220 -- שטשַאמאז

 ,321 ,220 --- וָאקילקאז

 ,321 -- במַאראז

 ,394 --- וָארָאבז

 ,321 -- שורעגז

 ,321 -- לילָאװ עקסנודז

 ,141 -- ליהיװז

 ,321 ,320 --- ץצינישזרעיווז

 ,141 -- אקדָארָאגינעװז

 ,141 -- לָאּפָאטַאלז

 ,385 ,383 ,373 -- (עיצילַאג) װעשטָאלז

7, 394, 410, 469, 

 -- (ןָאיַאר רעװָאכַאטסנעשט) ױצשטָאלז

1, 

 ,141 -- אקנילז

 ,321 ,280 -- לװלעז

 ,321 -- ןימָארושז

 ,141 ,135 ,1123 ,93 ,20 ,19 -- רימָאטישז

,2 

 ,321 --- ןילכישז

 ,321 -- וָאדרארישז

 ,141 ,120 -- ןיבָאלשז

 ,321 --.לטעשז

 ,321 -- װָאכילעשז

 ,349 -- וענעשז

496 

 .ט

 ,141 -- ענלַאט

 ,321 ,320 -- .בול ױָאשַאמַאט

 ,321 -- קצעיװָאזַאמ װָאשַאמָאט

 ,141 ,132 ,93 -- ָאבמַאט

 ,142 ,135 ,133 ,132 ,92 --- קסמָאט
 ,398 ,396 ,394 ,385 ,373 --- לָאּפָאנרַאט

9, 

 ,385 ,373 ,365 ,360 ,352 -- נרָאס
4, 403, 408, 410, 467, 469, 474. 

 ,142 ,103 ,52 -- טנעקשַאט

 ,142 -- רעװט

 ,142 ,131 ,113 -- אלוט

 ,228 ,141 -- ןישטלוט

 ,140 -- ללָארוט

 ,321 -- קערוט

 ,142 -- סילפיט

 ,142 ,132 --- ןיציָארט

 141 -- יסואשט

 ,387 -- וָאקטרָאשט

 ,141 -- ַײעיוגושט

 ,141 -- וָאנדושט

 ,142 -- אטישט

 ,142 -- לָאּכַאטסישט

 ,141 ,130 -- קסנעשטעשט

 ,321 -- װָאנאכעשט

 ,142 ,132 ,52 -- קסנינַאילעשט

 ,321 ,314 -- וָאכָאטסנעשמ

 141 -- 'וָאקירעשט

 141 -- ליבָאנרעשט

 ,448 ,426 ,425 ,416 ,414 -- ץיװַאנרעשט

9 430, 451, 452, 453, 454, 455, 

6, /457, 464, 467, 468, 469, 470, 

1, 477, 478, 

 ,141 -- וַאגינרעשט

 ,228 -- איערעשט

 141 -- סָאקרעשט

 ,321 -- אדור אקסרָאװַאי

 ,469 ,394 ,387 ,365 -- רוצלסַארַאי

 ,176 ,153 ,142 ,93 -- לַײאלסַארַאי

 ,217 ,141 ,113 -- דארגטעװאסילעי

 ,142 ,131 -- ץעלעי



 ,92 ,68 ,57 ,39 ,19 -- ַאלסָאנירעטַאקעי
4 107, 113, 116, 122, 131, 134, 
1 153, 172, 176, 211, 213, 214, 
6, 223, 228, 230, 

 ,142 ,1232 -- גרובענירעטַאקעי

 ,כ

 ,141 -- ללָאקרָאדָאכ

 ,321 -- שטעדָאכ

 ,321 --- לעשזָאכ

 ,321 --- ָאליטָאכ

 ,228 ,140 --- קיניָאכ

 ,142 ,1232 -- ןיבראכ
 ,92 ,58 ,51 ,52 ,39 ,19 -- וָאקרַאכ

3 110, 113, 116, 134, 141, 153, 
1, 213, 216, 223, 228, 229, 230, 

 ,141 -- שמיװַאלסיכ

 ,141 -- קינלעימכ
 ,321 ,320 ,318 ,314 ,19 -- םלצכ
 ,141 ,129 ,104 -- ןָאסרעכ
 ,385 ,382 ,247 -- (וָאנאשק) װָאנַאשכ

7, 2396, 469, 

5 

 ,266 ,261 ו260 ,259 ,258 ,87 --- שורָאל
7, 268, 269, 2710, 219, 280, 283, 

8, 291, 300, 301, 305, 306, 307, 
1, 3112, 314, 321, 322, 329, 465, 

 ,311 -- ןאבנאל

 ,321 ,316 ,261 -- צשזמָאל
 ,209 ,17 --- ןָאדנַאל

 ,321 -- לָארעקסאל

 ,321 -- ץישָאל

 ,141 -- שטיװַאבול

 ,321 --- ןיבול

 ,302 ,301 ,291 ,277 ,268 --- ןילבול
4, 318, 321, 329, 330, 

 ,211 ,141 -- לנבול
 ,321 -- לעינארבול

 ,104 -- אגול

 ,141 ,104 ,52 -- קסנאגול
 ,141 -- ןיהול

 ,321 -- ָאטוטול

 ,251 -- שטיװיול
 ,321 -- קצול

 ,321 ,314 -- וװָאקול
 ,141 -- ידאיל

 ,141 ,129 -- צנזָאיל
 ,141 --- ןיטיל

 ,115 -- לווָאקסיל

 ,141 -- ץעװָאּפיל

 141 -- קצעּפיל

 ,321 ,320 -- װָאטרעװעל

 ,349 ,348 ,347 ,346 ,345 -- גרעבמעל

0, 351, 352, 362, 363, 365, 366, 371, 

3, 311, 376, 378, 384, 385, 387, 

3, 3941, 396, 2397, 398, 401, 403, 

5, 407, 409, 410, 412, 413, 417, 

9, 435, 436, 441, 442, 464, 467, 

8, 469, 470, 471, 472, 

 ,321 -- ץיישטנעל

.8 

 ,321 -- ץיגלעגָאמ

 ,313 --- ןילדָאמ
 ,207 ,173 ,141 ,130 ,92 --- ווצליהַאמ

6, 222, 228, 230, 235. 

 ,223 ,216 ,140 ,130 ,20 -- ריזַאמ

 ,321 -- ןיקלַאמ

 ,141 -- ץעניצריטסאנָאמ

 ,67 ,62 ו59 ,57 ,52 ,39 ,38 --- עוקסָאב

9, 92, 103, 104, 110, 113, 114, 

8, |121, 131, 124, 137, 141, 150, 

8, 164, 165, 176, 190, 194, 204, 207, 

2, 213, 216, 222, 223, 226, 228, 
0, 232, 237, 278, 

 ,321 -- וָאקאמ

 ,211 ,141 --- ווָארַאקַאמ

 ,321 -- דראמ

 ,141 ,113 ,93 ,57 -- לָאּפויראמ

 ,321 -- ענזימ

 ,209 --- עווָאלאכימ

 ,109 ,103 ,100 ,92 ,88 ,60 ,39 --- קסנימ

0, 115, 128, 134, 135, 136, 139, 

0, 153, 161, 171, 172, 176, 196, 

3 207, 212, 213, 215, 216, 217, 

0 222, 223, 228, 230, 234, 235, 
8, 

 ,321 -- קצעיװַָאזַאמ קסנימ

 ,396 -- ץצלעימ
 ,387 -- יצ:ילוקימ
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 ,140 -- רימ

 ,321 -- עװַאלמ

 ,321 -- שטירזעמ

 ,141 -- לָאּכָאטילעמ

= 

 ,321 -- אנלעיַאװַאנ

 ,321 -- קסמָאדַארָאװָאנ

 ,141 -- קסרעװעסדדָארַאגװַאנ

 ,141 ,130 -- וָאלביזָאװָאנ

 ,141 ,93 -- קסװָאקטַאמיַאװָאנ

 ,142 ,104 ,93 -- קסװעיאלָאקינָאװָאנ

 ,321 -- רָאװדיװָאנ

 ,141 -- שטיוָאסָאנ

 ,321 -- קסלעשאנ

 ,104 ,103 ,92 ,52 --- לָארָאגװַאנ-ינשזינ

7 115, 131, 132, 142, 153, 176, 

7, 

 ,251 -- אירדנאסקעלאיינ

 ,409 ,385 --- ץנאסייינ

 ,321 -- טָאטשייינ

 .141 -- ןישזעינ

 ,228 ,216 ,140 -- שזיווסעינ

 ,141 -- עיאלָאקינ

 ,228 ,141 ,130 ,129 ,115 ,93 -- לעװענ

 .ס

 ,251 -- װָאשטַאכָאס

 ,216 ,142 ,93 ,68 ,52 ,51 --- אראמאס

3, 228, 260, 

 .321 -- ענלָאּפמָאס
 ,387 ,2385 -- קָאנַאס

 ,321 ,314 -- ץצוװַאנסָאס

 ,321 -- וָאלָאקָאס

 ,280 ,209 --- עקלַאקָאס

 ,111 ,109 ,104 ,93 ,52 -- ווָאטַארַאס
2, 141, 153, 176, 213, 

 ,142 -- לוּפַארַאס

 ,321 -- קַאנרַאס

 ,209 -- שטָאלסיװס

 ,209 -- לילַאװָאכוס

 ,141 -- ימוס

 ,321 -- קסיװַאטס

 140 -- ןילָאטס

498 

 ,300 ,352 ,349 ,347 -- װָאװַא?סינַאטס

5, 3711, 284, 385, 387, 398, 410, 

2, !43, 441, 464, 469, 471. 

 ,321 --- קצָאטס
 ,141 ,130 ,115 -- בודָאראטס

 .457 --- ץצנישזָארָאטס

 ,140 -- יגַארָאד איראטס

 ,140 -- ץּפיוטס

 ,321 -- עױָאגעשזטס

 ,321 -- ןידרעטס
 ,467 ,431 ,410 ,396 ,352 ,347 -- ירטס

9, 
 ,142 ,132 -- קפריבמיפ

 ,212 ,141 ,93 -- לָאּפָארעּפמיס

 .141 -- עטלאװַאלס

 ,141 -- קסנאיװאלס

 ,217 --- םינַאלס

 ,207 ,194 ,140 ,92 --- קצולס

 ,207 ,172 ,142 ,111 ,93 -- קסנעלַאמס

6, 223, 228, 

 .141 -- אלעמס

 ,140 --- ווָאנס

 ,207 -- שועבעס

 141 -- ַאנעס

 ,457 -- טצרעס

 ,396 -- לעלַאקס

 ,321 ,251 -- ץיוועינרעקס

 .141 -- ןישטלימצ

5 

 ,321 -- ץיגַאיבַאּפ

 ,141 ,131 -- קסלָאדָאּפ

 ,385 --- עשווגדַאּכ

 ,387 -- יצײהדָאּפ
 ,387 ,385 ,361 -- קסישטַאלַאװדָאּפ

 ,321 -- ץיכמעדָאּפ

 ,141 -- ץיאנָאלָאּפ
 141 ,129 ,93 -- קצָאלַאּפ
 211 ,141 ,104 -- עװַאטלָאּפ

 ,321 -- עשטרַאּפ

 ,140 -- שטיראּפ
 ,217 ,216 ,140 -- שטיװָאכוּפ

 ,321 ,320 --- װַאלוּפ



 ,221 -- קסוטלוּפ

 ,321 ,320 -- קסויּפ
 ,321 ,313 ,87 --- קסניּפ

 ,321 ,314 ,270 ,261 -- ֹוָאקירטעיּפ

 ,321 ,316 -- קצָאלּפ

 -- (דַארגגינעל ,דַארגָארטעּפ) גרוברעטעּפ

9, 32, 38, 39, 48, 52, 54, 57, 59, 

0 66, 714, 76, 19, 83, 85, 86, 87, 

8 92, 100, 104, 107, 110, 113, 115, 

0, 121, 133, 134, 142, 152, 155, 

8, 152, 161, 163, 164, 165, 167, 

2, 176, 190, 192, 199, 207, 208, 

4, 217, 228, 230, 242, 460. 

 ,140 ,130 -- (דנַאלסוריסייװ) ָאקירטעּפ

 ,216 ,207 ,176 ,142 ,132 ,111 -- אזנעּפ

3, 

 ,204 ,153 ,142 -- םרעּפ

 ,141 -- ַאלסַאיערעּפ

 ,421 --- גָארּפ

 ,141 --- וָארוקסָארּפ

 ,141 ,130 -- קסיאּפָארּפ

 ,321 -- ץינשארּפ

 ,321 -- עקשַארּפ

 ,211 ,141 -- יקֹולירּפ

 ,378 -- גרובשערּפ

 ,364 ,360 ,357 ,352 ,347 -- לשימצשּמ

5, 366, 367, 371, 373, 383, 385, 

4, 396, 399, 402, 404, 405, 408, 

0, 413 441, 467, 469, 471, 472 

 .מ

 ,141 -- ָאטסַאפ

 ,72 -- עיפלעדַאליפ

 .צ

 ,176 ,141 ,132 ,115 ,111 -- ןיצירַאצ

 ,154 ,29 ,27 ,23 ,16 -- דלאװרעמיצ

 6 טי- ךיריצ

 .ק
 ,142 -- קס:ַאבַאק

 ,325 --- לַאװַאק
 ,269 ,214 ,87 --- עגװָאק

 ,141 -- ינאשואק

 ,228 ,1716 ,142 ,132 ,103 ,93 -- ןאזַאק

9, 

 .141 ,132 -- וָאלזָאק

 ,251 -- ץינעשזָאק

 ,321 -- (ליוק) ַאלַאק
 ,3602 ,354 ,353 ,352 ,34/ -- ײמָאלָאק

5, 371, 396, 410, 431, 464, 4718, 

 ,115 -- צירַָאװלַאק

 ,157 -- שולאק

 ,321 -- ןישולַאק

 ,140 ,130 -- שטיוװָאקנילַאק

 ,321 ,314 ,301 --- שילאק

 ,321 -- ענלַאק

 ,141 -- דָארב ינעמאק

 ,222 ,216 ,141 ,135 -- מָאטָאנָאק

 ,321 -- ןינָאק
 ,321 -- קסנָאק
 ,141 -- װענַאק
 ,321 -- עקַאלעט-װָאסָאק

 ,142 ,131 -- אמָארטסָאק

 ,396 -- עצנישטוּפַאק

 ,140 -- טילוּפַאק

 ,141 -- סיּפָאק

 ,321 -- קצָאק

 .141 -- ץעוװועלאראק

 141 -- װעשיטסָארָאק

 ,130 -- ַאקװָאקַארָאק
 ,141 -- עמרַאק

 ,321 ,320 --- רימזוק

 ,321 -- ץנטוק
 ,321 ,320 --- ווארוק
 ,142 -- קסווק
 ,223 ,216 ,141 -- ץינערוק
 321 -- ץיפעשזק
 ,30 ,29 ,28 ,23 -- לאטניק

 ,52 ,39 ,34 ,33 ,32 ,20 ,19 -- !ועיק

2 100, 114, 118, 124, 130, 131, 

4, 141, 153, 1713, 176, 199, 200, 

4 205, 206, 210, 211, 212, 213, 
6, 219, 223, 464. 

 ,282 ,168 ,141 ,110 ,57 -- 'װענישיק

 ,321 -- קצובָאלק
 ,141 -- שטיװָאמילק

 ,169 ,141 ,120 -- יצנילק

 ,228 ,222 ,216 ,140 -- קצפלק
 ,209 --- ןישיגק

 ,321 ,316 -- ץלעק
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 ,163 ,129 -- טַאטשנַארק

 ,321 -- ץלעשָאגסַארק

 ,353 ,352 ,350 ,347 ,346 ,329 --- עקָארק

0, 361, 365, 367, 368, 311, 313, 

4, 3716, 379, 383, 384, 385, 386, 

4, 395, 396, 397, 398, 401, 406, 

8 410, 412, 411, 458, 459, 464, 

6, 437, 468, 469, 410, 471, 472, 

3 474, 415, 4719 

 ,321 ,220 -- קינשָארק

 ,321 -- ץיוועינשורק

 ,141 --- גָאר יווירק
 ,141 -- וצשטירק

 ,209 --- יקנירק

 ,92 ,52 ,39 ,32 ,20 ,19 -- גושמנעמפצרק

4 1411, 228, 

 141 -- ץענעמערק

 ,141 ,129 ,115 -- עקוואלסערק

 ,141 ,1230 -- װעשטַאגָאר

 ,321 ,314 -- םָאדַאר

 ,141 ,111 -- לסימָאדַאר

 ,321 -- ץישַאדאר

 ,469 ,457 -- (ץיװעדַאר) ץיױדַאר

 ,321 -- ןיזדאר

 .141 ,93 -- ענװָאר

 ,321 -- עװַאר

 ,321 -- שונָאשטַאר

 ,.141 --- ווָאנַאמָאר

 ,228 ,210 ,141 -- ינמָאר

200 

 ,142 ,93 --- 'וָאטסָאר

 ,142 -- לװַאלסָאר

 207 ,141 -- אינדור

 ,321 -- ןאשזוו

 ,142 -- ןאזָאיר

 ,207 ,176 ,142 ,131 ,111 -- קסניביר

8,, 

 ,213 ,194 ,142 ,124 ,110 ,19 -- ץגיו

6, 219, 223, 

 ,469 ,387 ,347 -- עשייר

 ,321 -- ןיפיר

 ,141 ,1230 -- עצישזער

 ,228 ,216 ,140 ,130 ,129 -- עצישטער

0, 

 .ש

 ,469 -- ץַאש

 ,207 ,141 -- שטַאימוש
 ,325 ,155 ,154 ,101 --- םלָאהקָאטש

 ,456 -- טראגטוטש

 ,140 -- ןירדעשטש

 ,321 -- ץעװָאלדיש

 ,321 -- עװָאדאינש

 ,321 ,320 -- ןישרעבעש

 ,321 ,314 ,282 -- ץעלדעש
 ,321 -- ץּפרעש

 ,141 י-- ללָאּפש

 223 ,216 ,141 ,130 ,115 -- װָאלקש



 "טייצ רעזנוא , גַאלרַאפ

 9200 -- -- (טפיוקרַאפסױא) ןטייז 252 ,| 'ב ןלױּפ --- קנורט ,ל .י

 2450 --- = היה הייח טשח חשח י- ןטייז 2318 ,וו 'ב ןליױּפ --- קנורט .י .י

 250 -- (טפיקרַאפסיױא) ןטייז 288 ,ווװ 'ב ןליוּפ --- קנורט .י .י

 ,טסקעט ןטייז 304 ,ןש 'ב ןליוּפ --- קנורט .י י

 2,00 -- -- -- -- (טפיוקרַאפסיױא) רעדליב ןטייז 8

 2,000 -- -- (טפיוקרַאפסיױא) ןטייז 308 ,ש 'ב ןליוּפ --- קנורט .י .י

 ,טסקעט ןטייז 244 ,שו 'ב ןליוּפ --- קנורט .י ,י

 3,00 = = = = היי זייי יי יז יה = רעדליב ןטייז 4

 ,טסקעט ןטייז 280 ,שוו 'ב ןליוּפ --- קנורט .י ,י

 2400 = = = = היי הייד ייד ייד יד = רעדליב ןטייז 5

 4,00 --- == == יה = ןטייז 472 ,רעמייב ןוא ןלַאװק --- קנורט .י .י

 ,טסקעט ןטייז 592 ,טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד -- ץרעה .ש .י

 2450 = == חיה יז היה ייד היד יח ייד רעדליב ןטייז 8

 2400 -- -- -- -- ןטייז 262 ,עניַארקוא ןיא ןדיי יד -- ץרעה .ש .י

 1,50 -- רעדליב יז 8 ,טסקעט יז 122 ,טרעקעל שריה -- ץרעה .ש .י

 טסקעט יז 504 ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד --- ץרעה .ש .י

 א יי יי א יא א יא רעדליב יז 2

 טסקעט יז 286 ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא -- ןַאמרעב עקשטעבייל

 2450 --- == ייד ייה חחז וה ייד חד רעדליב 8

 200 -- -- -- רעדליב ןטייז 9 ,טסקעט ןטייז 408 --- ךוב-םיובלעגיז

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי 5 --- ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 23,50 --- רעדליב ןטייז 24 ,טסקעט ןטייז 0



 ןטייז 344 ,דנוב רצוועשרַאוװ ןיא רָאי 20 --- ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 4,00 -- -- -- -- רעדליב ןטייז 9 ,טסקעט

 ,יקצַאש בקעי .רד ,רעלהַאמ .ר .רד ,סענעמ .א) ןליוּפ ןיא ןדיי יד

 5,00 -- -- טַאמרָאפ ןסיורג ןופ ןטלַאּפש 920 (ןַאמלוש ,וו

 ןשידרערעטנוא ןופ םיטש יד -- ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא
 2,00 -- = -- -- רעדליב ןטייז 6 ,טסקעט ןטייז 242 ,דווב

 2400 -- יה י-ה == רעדליב ןטייז 11 ,טסקעט ןטייז 426 -- ידַאקרא

 200 -- -- רעדליב ןטייז 6 ,טסקעט ןטייז 2367 -- םעדעמ רימידַאלוװ

 2350 -- -- רעדליב ןטייז 5 ,טטקעט ןטייז 492 --- ןָאסלעדנעמ המלש

 400 -- -- רעדליב ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 472 --- ךוב-רעטלַא-ךילרע

 2400 = = יה יי יד חיה היד יה ןטייז 2326 ,עקטַאלז --- ןיקסַאר םירמ

 ;רעדליב 79 ,טסקעט ןטייז 480 דנַאב רעטשרע --- ןטסידנוב תורוד

 10.00--ןעמַאזוצ --- רעדליב 177 ,טסקעט ןטייז 528 דנַאב רעטייווצ

 300 -- -- =- רעדליב ןטייז 8 ,טסקעט ןטייז 232 -- ךוב-רענרומכ

 -- טסקעט ,רעדליב 500 ,ןטייז 192 --- רעדליב ןיא "דנוב, רעד

 5400 = יה יה ייד יה יה ייד היד יד ח- שילגנע ןוא שידיי

 ,טנגוי ןיימ ןופ רעטעלב -- (ןַאמכעלב בייל) עטַאט רעד םַארבַא

 2400 = = ייד דוד יה חח רעדליב ןטייז 8 ,טסקעט ןטייז 7

 ,טסקעט ןטייז 394 ,ןטפירש ןוא עיפַארנָאיב --- סעדָאה קיווייל
 400 = = היד יד ייד היד הי היד היי היד יד יד חד רעדליב ןטייז 9

 ,טסקעט ןטייז 250 ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ --- יקסנעמעלעצ בקעי

 4400 = ייה היד ייד יה זי (טפיוקרַאפסיוא) רעדליב ןטייז 4

 ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 278 ,דנַאב רעטשרע -- דנוב ןופ עטכישעג יד
 ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 640 דנַאב רעטייווצ ; רעדליב
 -ליב ןטייז 16 ,טסקעט ןטיז 500 דנַאב רעטירד ; רעדליב
 00::1 טו ןעמַאווצ = םטואוה = ונאופ חוקר =.םיויקיומ יי אוקיי = ןליהיקיפ = הרוח = התושייי .טוייייה רעד

 ןדנעװ ךיז ןעגנולעטשאב טימ

 י=תמו86 טאפפמ דוד

661 780 /0353 25 

 זוסיא דץסזא, א. ץ. 1


